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Resumo 

 

O presente trabalho pretendeu investigar o teor do discurso das docentes participantes 

da pesquisa, mulheres em sua maioria, na contemporaneidade, sobre a profissão docente 

e o efeito desses discursos sobre as próprias participantes. Além disso, buscou verificar 

a existência de posicionamentos inéditos nesse contexto e saídas singulares diante da 

pesquisa-intervenção realizada. Primeiramente, foi realizada uma contextualização 

histórica, profissional e identitária sobre a docência. Em seguida, foram apresentados os 

aspectos teórico-metodológicos sustentados pelo estudo das narrativas, metodologia de 

pesquisa considerada relevante no campo da Educação. Os/as autores/as que deram 

sustentação para tal estudo foram Josso (2007), Bueno, Sousa, Catani e Souza (1993) e 

Souza (2004), dentre outros/as. O dispositivo metodológico das conversações também 

foi considerado à medida que a autora sustenta a concepção de sujeito dividido 

(consciente/inconsciente) da Psicanálise, desde o início da pesquisa. Foram 

considerados os trabalhos realizados por Diniz (2005), Miranda, Vasconcelos, Santiago 

(2006), dentre outros/as. A partir da escuta das vozes dos sujeitos participantes da 

pesquisa, ou seja, professoras das séries iniciais do ensino fundamental, foi possível 

realizar a discussão entre as convergências e divergências das metodologias eleitas no 

estudo, marcando as diferenças entre identidade e identificação. Entre todos aspectos 

abordados nas discussões e análises, o fato da identidade docente habitar o corpo do 

sujeito da identificação mostrou-se como o ápice das considerações finais. Embora a 

pesquisa tenha se encerrado, o trabalho implicado da pesquisadora junto às docentes se 

fez continuar, o que funcionou como amostra bem sucedida da pesquisa-intervenção. 

 

Palavras-chave: Educação; Psicanálise; Narrativas; Conversações. 

 

  



 
 

TEACHING DISCOURSE IN CONTEMPORARYITY: BETWEEN NARRATIVES 

AND CONVERSATIONS 

 

Abstract 

 

This study aimed to investigate teachers' discourse issues nowadays among the research 

participants, mostly women, focussing on the teaching profession, as well as the effect 

of that discourse upon the participants themselves. In addition, it sought to verify the 

existence of new approaches and alternative outputs while applying the intervention-

research method. First, a historic, professional and identity contextualization about the 

teaching profession was carried out. Then, one presented the theoretical and 

methodological aspects supported by the study of narratives, a relevant and widespread 

research methodology in the field of Education. The authors who supported the study 

were Josso (2007), Bueno, Sousa, Catani and Souza (1993) and Souza (2004), among 

others. The methodological technique of conversations was also applied as the author 

adopts the concept of divided (conscious / unconscious) subject from the psychoanalysis 

approach throughout the research work. The theoretical framework also built on Diniz 

(2005), Miranda, Vasconcelos and Santiago (2006), among others. While listening to 

the voices of the research subjects - teachers from the initial grades of elementary 

school -, it was possible to carry out a discussion facing the convergences and 

divergences of the methodologies chosen in the study, highlighting the differences 

between identity and identification. Among all aspects addressed in the discussions and 

analyses, the fact that the identity of the teacher inhabiting the subject's body of 

identification was shown as the summit of the final considerations. Although the 

research work ended, the researcher's work with those teachers keep going, which 

represents a successful example of the intervention research methodology. 

 

Keywords: Education; Psychoanalysis; Narratives; Conversations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Por tanto amor, por tanta emoção 

A vida me fez assim 
Doce ou atroz, manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 
Preso a canções 

Entregue a paixões 
Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar longe do meu lugar 
Eu, caçador de mim [...]  

(Milton Nascimento, 1981). 
 

 

Iniciar uma escrita com o objetivo de torná-la uma dissertação, uma pesquisa, 

suscita uma série de possibilidades. O tema, a pergunta, os desdobramentos, os 

impasses, as descobertas fazem parte de um percurso que deve começar de alguma 

maneira. 

Desde o início, optei por manter meu relato da dissertação, na 1ª pessoa do 

singular, embora tenha sido orientada por duas professoras/pesquisadoras. Não abri mão 

de marcar minha singularidade e meu estilo. 

 A escolha do objeto a ser pesquisado não é neutra, à medida que o/a 

pesquisador/a se encontra como peça fundamental desse processo. Portanto, a escolha 

do que será investigado acontece por um determinado motivo, nem sempre consciente 

inicialmente, ainda que cognitivamente explicado. Pesquisar o/a professor/a, o conceito, 

o lugar social que lhe tem sido conferido, o sujeito, vem fazendo parte do meu desejo
1
. 

 Nesse ponto, como não contextualizar o/a professor/a historicamente? Pois os 

significados desse signo, para além dos significantes, persistem através dos tempos, 

representam algo de uma ordem social, que se instala na fala dos sujeitos, marcando um 

posicionamento, uma ação. E, pensando o campo da Educação como o cenário em que 

o/a professor/a transita, cito Lopes (2001, p. 38): 

 
À História, à História da Educação, cabe buscar a articulação 

presente/passado. Posta pelo presente, por aquilo que é contemporâneo ao 

investigador, essa questão traz tão forte marca de um certo passado que é 

como se não houvesse distinção possível entre o que passou e o que há para 

viver. 

                                                           
1
 “Termo empregado em Filosofia, Psicanálise e Psicologia para designar, ao mesmo tempo, a propensão, 

o anseio, a necessidade, a cobiça ou o apetite, isto é, qualquer forma de movimento em direção a um 

objeto cuja atração espiritual ou sexual é sentida pela alma e pelo corpo. Em Sigmund Freud, essa ideia é 

empregada no contexto de uma teoria do inconsciente para designar, ao mesmo tempo, a propensão e a 

realização da propensão. Nesse sentido, o desejo é a realização de um anseio ou voto (Wunsch) 

inconsciente” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 146). 
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 Na articulação teórica entre o social e a subjetividade, a singularidade, no que 

diz respeito ao/à professor/a, a pesquisadora e a pesquisa se encontram... E desse 

encontro observa-se o “acerto de contas com o passado” (Lopes, 2012, p. 288). 

 

 

O romance familiar: histórias que se cruzam 

 

Sou filha de uma professora! Cresci ouvindo o discurso de que minha mãe 

professora era um ser diferente, acima de uma média, cheia de bondade e candura, 

conhecimento e exemplo. E como não ser afetada subjetivamente por esta relação? 

Conviver com uma mãe, com qualidades marcantes no que diz respeito a uma moral 

inabalável, com caráter excepcional, uma “mestra”. 

Vivi e convivi com alguns percalços de um sujeito que dedicou uma vida a essa 

“missão”, maneira como a profissão docente era nomeada no Brasil do século XVIII 

(Villela, 2000) e parece permanecer até hoje, ainda que implicitamente, não só no 

discurso da minha família, mas também no discurso de pessoas quando se referem à 

prática docente, especialmente no discurso dos próprios docentes (Almeida, 1986). 

Na época de convivência com minha mãe (até eu completar 14 anos), eu 

percebia algumas nuances de seu trajeto profissional, mas não tinha clareza à respeito, 

porque a representação que o trabalho daquela professora sugeria passou a ser tão forte 

que se misturava com o que lhe era singular, subjetivo. 

Após seu falecimento, a representatividade no contexto social em que se inseria 

foi marcada efetivamente e várias homenagens lhe foram feitas. Uma escola carrega seu 

nome. Concursos locais de poesias também. Algo se deu nas vivências da professora 

que marcou um lugar na sociedade e que continua sendo lembrada pelas pessoas que 

cruzaram seu caminho. 

O apelo de familiares e conhecidos para que eu fizesse um curso de “prestígio”, 

segundo os parâmetros do início dos anos 1990, como Odontologia ou Medicina, quase 

me capturou... Esse “quase” marcou a diferença nos desdobramentos da minha vida 

acadêmica. Responder às inúmeras demandas do Outro
2
, entendido como os discursos 

atravessados pela cultura que marcam inconscientemente o sujeito num determinado 

lugar, não foi tarefa fácil. 

Já desejava então cursar Psicologia. Por quê? Não saberia, naqueles tempos, 

                                                           
2
 Segundo Lacan (1979, p. 193-194), “Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que 

comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem de 

aparecer”. 
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responder com propriedade. Ingressei no curso. No que me foi possível recordar, o meu 

discurso girava em torno do desejo de trabalhar com pessoas, especialmente, as crianças 

em situação de abandono, que passavam por uma instituição, para, de alguma maneira, 

poder ajudar. Inconscientemente, eu fazia uma escolha: investigar o infantil que 

acompanha e se presentifica nas vivências dos sujeitos por toda uma existência 

perpassada pelo mal-estar, segundo o olhar da Psicanálise.  

Freud discorre sobre o mal-estar em seu texto O mal-estar na civilização (1969 

[1930], p. 95): 

 
Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa 

própria constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. 

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: do nosso próprio corpo, 

condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 

sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que 

pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e 

impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com outros Homens. O 

sofrimento que provém dessa última fonte talvez seja o mais penoso do que 

qualquer outro. 

 

No entanto, até então, eu não tinha nenhum acesso à Psicanálise. Não possuía o 

conhecimento, muito menos, o saber. Aqui, conhecimento pode ser considerado como 

conteúdos previamente determinados pela ciência como sendo de uma ordem universal, 

ou seja, disponível para aquelas pessoas que bem desejarem encontrá-lo. Já o saber se 

refere a um algo a mais: uma apropriação ou uma não apropriação, seguida de 

singularidade e autoria, por parte do sujeito, daquilo que lhe foi ofertado, considerando 

que o saber é sempre parcial, segundo a teoria psicanalítica. 

Para Diniz (2005), uma pesquisa que se guia considerando o viés inconsciente
3
 

se pauta na aquisição de um conhecimento que sofre a incidência das fantasias, 

identificações
4
, resistências

5
, transformando-se num saber não-todo. Considera a 

incompletude, os restos, e a dimensão do não-saber que move o sujeito, sendo o saber 

sobre a origem de cada sujeito o ponto de origem do saber (para a Psicanálise). Quando 

a criança entra no universo da linguagem e se apropria da primeira pessoa do singular, 

                                                           
3
 “Em Psicanálise, o inconsciente é um lugar desconhecido pela consciência: uma outra „cena‟” 

(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 375). 
4
 Identificação: “Termo empregado pela Psicanálise para designar o processo central pelo qual o sujeito se 

constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, dos 

aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 363). 
5
 Resistência: “Termo empregado em psicanálise para designar o conjunto de reações de um analisando 

cujas manifestações, no contexto do tratamento, criam obstáculos ao desenrolar da análise” 

(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 659). 
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ela se interroga sobre o grande enigma “de onde vem os bebês?”
6
, e a partir daí, surge a 

imensa sede de saber. No entanto, a verdade toda, pura, inteira nunca é totalmente 

alcançada. 

Durante o século XVII, “século que pode ser identificado como marco do 

pensamento moderno, do racionalismo cartesiano, do surgimento da moderna ciência”, 

segundo Mendonça Filho (2001), iniciou-se uma mudança de um olhar religioso sobre a 

Educação para um olhar científico, a qual esvaziou um sujeito que era garantido, todo, 

pelo discurso religioso. O discurso científico, como algo que não se esgota apontou para 

uma limitação com relação à transmissão do conhecimento. 

 
O saber científico não possui um ponto de basta – sempre permanecerá uma 

“sobra” desse fenômeno que não se conseguirá teorizar. Esse resto, que se 

manifesta como resistência ao saber, é que funcionará como um empecilho à 

premissa da Didática
7
 de conseguir ensinar tudo a todos (Mendonça Filho, 

2001, p. 92). 

 

E, em meio ao desconhecimento, fui me aproximando de algumas correntes 

teóricas dentro do curso de graduação de Psicologia como forma de tatear o que seria, 

num momento profissional posterior, o objeto do meu desejo: a clínica.  

Em 1992, contribuições do Conselho Federal de Psicologia
8
 foram enviadas ao 

Ministério do Trabalho a fim de integrar o catálogo brasileiro de ocupações. Dentre as 

ocupações do psicólogo, o atendimento clínico mostrou-se incluído. Segundo os dados 

das informações enviadas, 

 
o psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da 
educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e 
comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à 
dignidade e integridade do ser humano (Conselho Federal de Psicologia, 
1992). 

  

                                                           
6
 Ver Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade (FREUD, 1905). 

7
 “Didáctica: Termo que designa o procedimento cujo o objecto é instruir pelo ensino. É considerado uma 

disciplina que reúne os instrumentos ao professor para estruturar e realizar o processo de ensino. Há uma 

didáctica geral e umas didácticas específicas. As últimas estão directamente relacionadas com as 

especificidades do ensino de determinadas disciplinas ou áreas curriculares. Os métodos didácticos 

apelam mais à memória, às exposições do professor e ao verbalismo do que os métodos activos.” 

MARQUES, Ramiro. Dicionário Breve de Pedagogia. 2ª ed. Disponível em: 

http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/dicionario%20pedagogia.pdf (Acesso em 

26/06/2016.) 
8
 “O Conselho Federal de Psicologia – CFP é uma autarquia de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira, cujos objetivos, além de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício 

profissional, como previsto na Lei n
o
. 5.766/1971, regulamentada pelo Decreto n

o
. 79.822, de 17 de junho 

de 1977, deve promover espaços de discussão sobre os grandes temas da Psicologia que levem à 

qualificação dos serviços profissionais prestados pela categoria à sociedade.” Disponível em: 

http://site.cfp.org.br/cfp/ (Acesso em 30/10/2015.) 

http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/dicionario%20pedagogia.pdf
http://site.cfp.org.br/cfp/
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Com relação à atuação clínica do/a psicólogo/a, de maneira geral, as 

especificações enviadas ao Ministério do Trabalho foram as seguintes: 

 
Atua na área específica da saúde, colaborando para a compreensão processos 

intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente 

ou em equipe multiprofissional em instituições formais e informais. Realiza 

pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção 

psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens 

teóricas (Conselho Federal de Psicologia). 

 

Num primeiro momento, a minha resistência com relação à Psicanálise operou 

por um tempo. Mas as perguntas se fizeram assim mesmo... Quem eram aqueles/as 

professores/as psicanalistas que falavam sobre conceitos estranhos que não faziam 

sentido, pelo menos do ponto de vista lógico, consciente? Parecia que os/as 

professores/as psicanalistas falavam para apenas alguns compreenderem. No entanto, 

assim mesmo me chamavam a atenção pela repulsa que o estranhamento causava em 

mim.  

Freud ([1919] 1969, p. 300-301), aborda em seu texto O estranho: 

 
Entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que 

o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que retorna. 

Essa categoria de coisas assustadora construiria então o estranho; e deve ser 

indiferente a questão de saber se o que era estranho era, em si, originalmente 

assustador ou se trazia algum outro afeto [...] esse estranho não é nada novo 

ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que 

apenas se alienou desta através do processo de repressão.  

 

E o que foi repulsa inicial se tornou curiosidade. Não é assim o efeito do 

ensinar? Para alguns, são efetivos (os efeitos), para outros, não.  

A clínica, em sua vertente freudiana, finalmente, foi a eleita por mim no último 

ano do curso: escutar, compreender, aproximar de um sujeito, que só mais tarde foi 

entendido como o sujeito do inconsciente. 

No último ano de faculdade, com as matérias que se referiam à Psicanálise 

também como parte do currículo, aconteceu a transferência que Freud trabalhou no 

artigo A dinâmica da transferência
9
 - transferência

10
 direcionada ao/à professor/a de 

Psicanálise, ao saber que a Psicanálise propõe.  

                                                           
9
 Freud [1912] (1969). 

10
 “Termo progressivamente introduzido por Sigmund Freud e Sandor Ferenczi (entre 1900 e 1909), para 

designar um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o qual os desejos inconscientes 

do analisando concernentes a objetos externos passam a se repetir, no âmbito da relação analítica na 

pessoa do analista, colocado na posição desses diversos objetos” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 766-

767). 
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Kupfer (1997, p. 90-92), ao fazer a analogia entre a transferência direcionada ao 

analista e a direcionada ao professor, afirmou: 

 
Podemos dizer que na relação professor-aluno, a transferência se produz 

quando o desejo de saber do aluno se aferra a um elemento particular, que é a 

pessoa do professor. [...] o analista ou o professor, colhidos pela 

transferência, não são exteriores ao inconsciente do sujeito, mas o que quer 

que digam será escutado a partir desse lugar onde estão colocados. Sua fala 

deixa de ser inteiramente objetiva, mas é escutada através dessa especial 

posição que ocupa o inconsciente do sujeito. 

 

Portanto, a partir de tal referência, seria possível pensar a analogia entre a 

transferência direcionada ao analista, e também a transferência relacionada ao/a 

docente? Posicionando-me afirmativamente, continuarei o meu relato. 

 

 

O percurso profissional 

 

Quando iniciei o atendimento clínico no estágio que a faculdade oferecia/exigia, 

nos últimos períodos, atendi uma criança encaminhada pela escola. Ele tinha nove anos 

na época, apresentava dificuldades de aprendizagem significativas, tanto relacionadas à 

língua “materna” quanto à Matemática. Segundo a mãe, uma psicóloga já o havia 

diagnosticado com uma “deficiência mental”.  

Nessa época, tive que fazer minha opção de supervisão clínica. Já havia definido 

meu desejo de atender crianças e acabei por escolher uma profissional para me 

supervisionar que se posicionava objetivamente, apresentando-me os passos a serem 

seguidos para se realizar uma sessão terapêutica. Concomitantemente, iniciei minha 

própria análise, com uma psicanalista. 

Minha formação escolar inicial deixou marcas que me levaram a optar pela 

docente referida anteriormente. Na Educação Básica, os conhecimentos, os conteúdos, 

foram passados unilateralmente, ou seja, do/a professor/a para o/a aluno/a, sem muita 

discussão, ainda que fosse permitida alguma reflexão. 

Como estagiária de Psicologia, orientada por uma profissional que se guiava 

pela Fenomenologia
11

 (se é que se tratava dessa orientação teórica mesmo!), juntamente 

com o fato de que a criança morava em outro município, não contatei a escola. 

                                                           
11

 “Quando na época actual se fala de fenomenologia tende-se a entender por tal a fenomenologia de 

Husserl. Por este motivo referir-nos-emos exclusivamente à fenomenologia husserliana, entendendo-a 

como método e como modo de ver. [...] O método fenomenológico consiste, portanto, em examinar todos 

os conteúdos de consciência, mas em vez de determinar se tais conteúdos são reais ou irreais, ideais, 

imaginários, etc., procede-se a examiná-los, enquanto são puramente dados” (Mora, 1978). 
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Contentei-me em ouvir a criança e a mãe. Cabe dizer que a mãe investiu 

significativamente na busca de um lugar para esse filho, considerando que a Pedagogia 

e mesmo outros campos de saber, como a Psicologia e a Medicina, já haviam desistido, 

ou melhor, fechado uma questão ao diagnosticá-lo. Bem, eu não recuei. Atendi esse 

menino por sete anos. 

O trabalho que se iniciou com o olhar pautado e guiado numa posição muito 

objetiva e consciente, ainda antes da minha formatura e saída da universidade, começou 

a sofrer uma mudança que teve ressonâncias não só no atendimento da criança, mas na 

minha vida. Meu posicionamento como profissional, a leitura do que me chegava por 

meio do discurso da mãe (muito legítimo!), mas, especialmente, do discurso desse 

sujeito que apontava para uma inibição
12

, inicialmente com relação ao saber escolar, 

mas que dizia também de uma recusa ao saber sobre si mesmo, sobre sua cor, sobre seus 

desejos, sobre sua sexualidade. O fracasso escolar revelando o sujeito: “O sintoma se 

torna um compromisso, ele é um arranjo relativamente satisfatório entre todas as forças 

em jogo” (Cordié, 1996, p. 60). O sintoma da criança veio para responder a uma 

estrutura familiar neurótica. 

Já na época em que trabalhei com saúde mental, os/as professores/as das 

crianças com inúmeras dificuldades de aprendizagem estabeleciam um diálogo com a 

Psicologia na esperança de que seus alunos achassem um caminho que facilitasse a sua 

adaptação na instituição
13

 – instituições que deveriam acolher as diferenças, mas não 

apresentavam um sistema que suportasse as mesmas. 

É sabido que a discussão sobre inclusão se dá há algumas décadas nos meios 

escolares. Segundo Freller (2010, p. 328): 

 
A Educação Inclusiva ganhou força no Brasil após as deliberações da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e 

Qualidade, ocorrida em Salamanca, em 1994. Diferentemente da proposta de 

integração da criança com problemas na infância nas classes regulares, que se 

baseia na preparação e adaptação destas ao processo educativo, a Educação 

Inclusiva propõe mudanças estruturais das escolas que beneficiem todas as 

crianças. 

 

E complementando com Kupfer (2000, p. 16): 

 
Para as crianças psicóticas e autistas, ir à escola pode significar a volta à 

circulação social e também a retomada de seu desenvolvimento intelectual. 

                                                           
12

 “Define a inibição como uma limitação normal das funções do eu.” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 382). 
13

 As instituições deveriam acolher as diferenças, visto que o tema já vinha circulando no meio 

educacional da época. No entanto, não apresentavam um universo social que suportasse essas mesmas 

diferenças. 
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Mais que um exercício de cidadania, ir à escola tem valor terapêutico: a 

escola pode contribuir para a retomada ou para a reorganização da 

estruturação perdida para a criança. 

 

Pesquisadoras, como Diniz (2012) e Rahme (2014) são pesquisadoras que se 

dedicam ao estudo da inclusão. Poderia citar muitas outras. Portanto, esse tema aparece 

marcado por uma história e por uma “insistência”. 

No entanto, até que ponto a prática da inclusão se faz efetiva? Essa resposta já é 

conhecida pelas pessoas que se dispõem a interrogar esse campo movediço, 

“impossível”, a educação, à medida que não se tem controle sobre a pulsão
14

.  

Pensando a pulsão como uma energia “impulsiva”, que se anuncia sem pedir 

licença, que mobiliza o sujeito, Kupfer (1997, p. 42) diz: “Por seu caráter maleável, 

proveniente da ausência de objeto e de seu caráter decomponível, a pulsão sexual é 

passível de se dirigir a outros fins que não os propriamente sexuais: é passível de 

sublimação”
15

. 

Sobre a impossibilidade da educação, há que se entender que ela não quer dizer 

de uma não realização, ou seja, de uma inexistência. Mas de algo que rompe com os 

ideais da educação com relação à universalização da aquisição do conhecimento como a 

pedagogia propõe. 

 
Impossível não é sinônimo de irrealizável, mas indica principalmente a ideia 

de algo que não pode ser jamais integralmente alcançado: o domínio, a 

direção e o controle que estão na base de qualquer sistema pedagógico 

(Kupfer, 1997, p. 59). 

 

A tentativa de achar uma justificativa externa à escola (por parte dos professores, 

dos pais e mesmo de muitos profissionais da saúde) para os problemas apresentados 

pelas crianças e adolescentes que não acompanhavam o ritmo que era demandado se 

fazia permanente. Ora a escola sustentava um discurso pautado na Medicina com os 

diversos “transtornos”, “déficits” e “deficiências”, ora se pautava num discurso que 

responsabilizava a família, a sociedade, que não ela própria. No entanto, o sujeito tem 

uma singularidade e sintomas que lhes são próprios. O sintoma marcado como aquilo 

que persiste, que sugere um enigma perante os sujeitos envolvidos no processo, como o 

                                                           
14

 “Empregado por Sigmund Freud a partir de 1905, tornou-se um grande conceito da doutrina 

psicanalítica, definido como a carga energética que se encontra na origem da atividade motora do 

organismo e do funcionamento psíquico inconsciente do homem.” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 628). 
15

 “Sigmund Freud conceituou o termo em 1905 para dar conta de um tipo particular de atividade humana 

(criação literária, artística, intelectual) que não tem nenhuma relação aparente com a sexualidade, mas que 

extrai sua força da pulsão sexual, na medida em que esta se desloca para um alvo não sexual, investindo 

objetos socialmente valorizados.” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 734). 
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fracasso escolar, por exemplo. E a questão parecia ser o fato da escola não considerar 

essa singularidade visto que as questões morais, sobre o que é “bom” e o que é “mal”, 

sempre estiveram às voltas com a educação, como um modelo que devesse ser seguido. 

No próximo capítulo, tal afirmação será discutida e contextualizada historicamente. 

Em Millot (1987, p. 43), as críticas à educação e à moral sexual, segundo Freud 

(1908), foram mencionadas. A proibição da sexualidade genital na adolescência, 

inclusive em palavras, 

 
obrigam a sexualidade tomar caminhos colaterais que conduzem a uma 

satisfação perversa ou neurótica. [...] A outra grande crítica que Freud dirigiu 

às práticas educacionais se refere ao prejuízo que, a seu ver, elas causam ao 

desenvolvimento das faculdades intelectuais. A repressão da sexualidade pela 

educação é excessiva quando atinge a curiosidade sexual infantil, ameaçando 

recalcá-la e extinguir posteriormente a curiosidade intelectual que 

normalmente é sua derivada. O exercício da faculdade de pensar está 

intimamente ligado aos destinos das pulsões parciais. [...] A censura exercida 

sobre a palavra – quer dizer, o ocultamento da verdade, a mentira por 

omissão – constitui assim o erro educacional mais cheio de consequências: ao 

provocar a formação de sintomas neuróticos através dos quais a verdade 

recalcada retornará, compromete também a independência do pensamento, 

quer dizer o exercício mesmo da função intelectual (Millot, 1987, p. 45; grifo 

meu). 

 

Nos contatos realizados com as escolas enquanto psicóloga clínica (em formação 

psicanalítica), patologias eram encontradas e nomeadas, e até justificadas, o tempo todo. 

No entanto, raramente havia um questionamento acerca de como o processo educacional 

vinha se fazendo. Interrogações sobre o modo como o posicionamento pessoal do/a 

professor/a vinha se apresentando eram praticamente inexistentes - o aluno, 

separadamente de uma instituição forte (a escola), é que tinha o problema. O aluno e sua 

família. E a necessidade de um profissional que atendesse às demandas das patologias 

evidentes para todos era urgente. Esse discurso, tão atual, pôde ser verificado pelos 

apontamentos realizados por Patto (1999) a respeito dos levantamentos e análises 

realizados de artigos retirados de exemplares da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, considerada um “canal de pensamento oficial” do país, compreendidos 

entre 1944 e 1984, com a finalidade de investigar “as causas de reprovação e evasão 

escolar e sua evolução”. 

 
De formação psicanalítica, psiconeurológica ou cognitivista, os psicólogos 

educacionais que colaboraram com a Revista têm em comum a perda de vista 

da dimensão pedagógica do processo, reduzindo-o a uma questão de 

condições do aprendiz, e por isso, estabelecendo causas simples que até hoje 

pedem uma revisão urgente e criteriosa. Não que a reincorporação da 

dimensão pedagógica perdida, nos mesmos termos em que ela já esteve 
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presente na literatura, permita à pesquisa educacional atingir o cerne da 

questão do processo de escolaridade de grande parcela das crianças 

brasileiras, mas a redução psicológica certamente torna essa possibilidade 

ainda mais remota (Patto, 1999, p. 119-120). 

 

Após a saída do serviço público, a interface com a Educação continuou. No 

consultório privado, onde estive presente desde a formatura de graduação, não raras 

vezes, as demandas
16

 do Outro continuaram aparecendo. E, com elas, as queixas 

relacionadas às questões escolares. 

Se havia uma interseção nas demandas dos pais e professores (que os alunos 

aprendessem), no contraponto, aparecia o descompasso que o desejo, tanto dos pais 

como dos professores, apontava com relação ao desejo do próprio sujeito, o aluno. 

Havia posicionamentos que sugeriam a exclusão do aluno “diferente”, mas, em outros 

momentos, observava-se a implicação
17

 do/a professor/a, pelo viés da identificação – 

conceito já trabalhado anteriormente em nota de rodapé – com o/a aluno/a 

“problemático/a”. Ou seja, trata-se de um processo de uma ordem pouco diretiva e 

comportamentalmente explicada, rompendo com a concepção da pedagogia que aponta 

para uma visão linear, universal. 

Algumas das minhas interrogações começaram a ficar recorrentes após um 

percurso de, aproximadamente, dezoito anos como psicóloga clínica com formação 

psicanalítica, em que a prática com crianças e adolescentes foi uma constante. E, nesse 

contexto, o diálogo com as escolas também passou a fazer parte do meu trabalho, à 

medida que, não raras vezes, a demanda de tratamento tinha, como ponto de partida, a 

instituição educacional. Nesse sentido, ficou marcado o lugar da Educação como campo 

relacional. Segundo Kupfer (1989, p. 87), “pode-se dizer que, da perspectiva 

psicanalítica, não se focalizam os conteúdos, mas o campo que se estabelece entre o 

professor e seu aluno, que estabelece as condições para o aprender, sejam quais forem 

os conteúdos”. E eu me disponibilizei a ouvir a escola, a me aproximar do campo em 

que a prática docente acontece e, por diversas vezes, aparece o “problema”, o 

incômodo.  

                                                           
16

 A demanda diz respeito à expectativa que se tem sobre o sujeito, a qual se relaciona com o desejo do 

Outro que se torna imperativo, sob a perspectiva da Psicanálise. 
17

 Segundo Diniz (2005, p. 18): “Estamos consentindo que a pesquisa nos exige, de saída, um 

envolvimento de ordem racional e emocional com o objeto de pesquisa, em certa medida até uma mistura 

com esse objeto, e em seguida um necessário distanciamento. É o trabalho da implicação que nos 

permitirá o exercício de nos colocarmos em duas posições: uma em que há mistura com o objeto de 

estudo e uma outra posição em que observamos como ocorreu essa mistura, buscando descrevê-la 

objetivamente e não escamoteando-a, como pretendeu muitos teóricos”. Ou seja, o “envolvimento”, aqui 

também considerando, o envolvimento dos/as professores/as com os/as alunos/as. 
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O meu olhar, o meu interesse se deslocou dos/as alunos/as para os/as 

professores/as devido à minha implicação enquanto profissional constituída por toda 

subjetividade e história já relatada anteriormente. 

E, considerando como sujeitos, com verdades próprias, os/as alunos/as, mas 

também os/as professores/as, o desejo de pesquisar mais profundamente o 

posicionamento dos/as profissionais professores/as veio ocupando um lugar 

significativo nos meus estudos. Como têm se posicionado esses/as profissionais perante 

as “denúncias” subjetivas dos alunos que se apresentam com “agressividade”, 

“distração”, “lentidão” no aprender (fora do tempo pré-determinado pela instituição 

escolar)?  

Nesse ponto da minha trajetória, tais questões efetivamente começaram a fazer 

parte da minha rotina profissional, o que aumentou minhas inquietações e me 

impulsionou a buscar alguma saída. 

 

 

A pesquisa 

 

A vivência prática, somada à teoria (resgatada de maneira formal numa 

disciplina isolada do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP), que 

experimentava o Método Clínico em sala de aula, suscitou-me o desejo de investigação. 

E o diálogo entre teoria e prática começou a ser marcado. 

Sair do enquadramento que a Educação historicamente colocou (inclusive para 

mim!) para ousar um novo olhar sugeriu uma atenção flutuante
18

 a fim de que o sujeito 

fosse capturado pelo desejo e começasse, enfim, a se anunciar na produção. 

 Assim, num encontro com os/as professores/as da educação básica onde as 

“brincadeiras”, as “graças” acontecem, uma menção aos super-heróis da infância, como 

algo mal resolvido por um professor, mas também motivo de empoderamento do 

mesmo, abriu a porta para se percorrer um caminho de compreensão mais vasto no que 

diz respeito ao olhar que o sujeito inserido na Educação tem de si e as construções 

imaginárias que isso suscita. O professor em questão estava vestindo, literalmente, uma 

camiseta de um super-herói: o Capitão América. À medida que se recorre à história do 

Capitão América, pode-se pensar o que esse discurso agenciou na época de sua criação 

                                                           
18

 “Segundo Freud, modo como o analista deve escutar o analisando: não deve privilegiar a priori 

qualquer elemento do discurso dele, o que implica que deixe funcionar o mais livremente possível a sua 

própria atividade inconsciente e suspendem as motivações que dirigem habitualmente a atenção” 

(Laplanche; Pontalis, 1992, p. 40). 
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(período pós-Segunda Guerra). Um soldado “frágil” que foi investido de superpoderes 

que deveriam também ser cedidos a outros soldados, mas o cientista criador do soro 

“supersoldado” morreu antes que isso fosse possível. Steve Rogers se torna, então, o 

Capitão América e lidera um grupo e luta contra o nazismo
19

. 

 “Supersoldado”, “frágil”, “Capitão América” que lidera um “grupo” contra o 

“nazismo” - se a discussão se direciona para o que esses significantes podem nomear, há 

que se voltar para o início dos estudos lacanianos, os quais se apoiam na Linguística 

para, posteriormente, romperem com o que a mesma privilegia como mais significativo 

para o seguimento de sua trajetória: o significado. É no significante que o inconsciente 

se estrutura, portanto, “o inconsciente estruturado como uma linguagem” (Lacan, 1985, 

p. 27), aforismo de Jacques Lacan (1901-1981), psicanalista que faz a re-leitura da obra 

de Sigmund Freud (1856-1939). 

 Retornando aos tais significantes, ou seja, “supersoldado”, “frágil”, “Capitão 

América”, “grupo”, “nazismo”, como pensá-los ou analisá-los, compreendendo que os 

mesmos suscitam algo do meu próprio inconsciente? Parece que se trata dessa captura, 

“não-sabida” à priori, que o desejo de trabalho, de escrita se tornou ação. Mas, antes da 

mesma, a ação, as questões se fizeram - questões essas singulares, implicadas com uma 

ética do sujeito, portanto, uma ética do social, visto que para Lacan (1998) o 

inconsciente é estruturado em uma prática social, prática esta de linguagem. É na 

relação com o outro, que os significantes operam e produzem sentidos que se enlaçam 

aos discursos produzidos socialmente, culturalmente. Daí a linguagem como a 

possibilidade de entrada no universo da cultura que representa o Outro que atravessa o 

sujeito, marcando um lugar dentro de uma sociedade. O que o sujeito fará com o que 

fizeram dele, ou melhor, do que disseram dele e a ele é que se marca como a novidade 

possível em seu percurso. O enlaçamento do que é singular de cada sujeito pertencente a 

uma cultura que me orienta para o trabalho. E assim continuo... 

 Para tanto, apontar alguns pontos de ancoragem desse trabalho faz-se primordial. 

O trabalho de campo foi realizado com algumas docentes de Ensino Fundamental I, nos 

anos de 2015 e 2016. Os discursos docentes foram o material a partir do qual foi 

possível extrair os elementos para análise e discussão. Optei pela pesquisa-intervenção, 

prática utilizada por campos de saber variados
20

, dentre eles a Psicanálise. A partir da 

                                                           
19

 Disponível em: http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/capitao-america-%28steve-

rogers%29/212 . (Acesso em 23/05/2015). 
20

 Para saber mais, verificar Besset; Castro (2008).  

http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/capitao-america-%28steve-rogers%29/212
http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/capitao-america-%28steve-rogers%29/212
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banca de qualificação realizada em 05/08/2016, ocorreu uma mudança significativa em 

relação aos aspectos teórico-metodológicos. A metodologia, trabalhada mais 

detalhadamente no capítulo 2, foi iniciada pelo estudo das narrativas. Visto que meu 

compromisso com a ética do sujeito dividido, apontado pela Psicanálise, atravessou e 

atravessa o meu percurso profissional, me dediquei ao estudo das conversações. A 

crença na singularidade do sujeito do inconsciente, marca meu posicionamento, para 

além daquilo que o social e o cultural “pre-destinam” ao sujeito.  

A partir desse ponto, as seguintes questões foram levantadas: 

 Como a docência vem sendo produzida discursivamente na contemporaneidade 

pelos/as professores/as participantes dessa pesquisa? 

 Como esses discursos sobre a docência, produzidos na contemporaneidade, 

incidem nos sujeitos participantes da pesquisa? 

 O que evidencia algum ineditismo, nesses discursos, escapando do que é 

esperado à priori, sobre o posicionamento do/a professor/a? 

 Quais as possíveis saídas singulares que emergiram a partir dessa pesquisa-

intervenção? 

Diante de tantas interrogações, me propus a trabalhar, no primeiro capítulo, os 

aspectos históricos, profissionais da docência, assim como as identidades docentes, a 

fim de investigar a aderência (ou não) dos discursos docentes ao viés identitário.  

No segundo capítulo, trabalhei os aspectos teórico-metodológicos. Relatei meu 

percurso de pesquisa, abordando a leitura de bibliografia específica, que inclui também 

temas como história da educação, políticas educacionais, leis, profissão docente, 

formação docente, identidades. 

Em seguida, ainda no segundo capítulo, iniciei a exposição relativa às narrativas, 

vinculadas aos aspectos identitários. Os Estados da Arte já realizados por autoras como 

André (1999) e Gatti (2011) foram considerados. Categorias como formação docente, 

profissionalização docente e identidade docente apareceram imbricadas, o que, por 

algumas vezes, sugeriu certa “confusão” com relação ao que considero relevante nos 

meus estudos. No entanto, cabe marcar que embora privilegie as identidades docentes, 

visto que, como citei anteriormente, muito me interessa a investigação dos/as 

professores/as inseridos numa sociedade, aderidos/as a um discurso vigente, construído 

também historicamente, dentre os textos investigados, não raras vezes a formação e a 

profissionalização sugeriram, a meu ver, constituir a identidade. Para essa verificação 
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recorri às narrativas. 

 Nesse sentido, escrever sobre as narrativas se fez fundamental se considerar essa 

metodologia marcante no que diz respeito à legitimação da subjetividade no universo 

acadêmico. Até os anos de 1980, o mote central das pesquisas em Educação era o 

pensamento da racionalidade- técnica. Os métodos e técnicas se destacavam e eram 

considerados os pontos primordiais para que a ciência se estabelecesse com 

credibilidade. Foi a entrada das narrativas, como uma possibilidade de metodologia 

científica, que permitiu que se desse um “furo” no discurso hegemônico, vigente até 

então, inclusive nos meios acadêmicos. O sujeito, finalmente, teve visibilidade 

significativa. 

No campo da Educação, as pesquisas narrativas ocuparam um espaço de 

relevância em que a subjetividade da/o pesquisadora/r foi levada em conta, o que nos 

aproxima do campo Psicanálise e Educação, embora esse campo mantenha suas 

especificidades que serão tratadas à frente. As falas dos/as docentes foram consideradas 

materiais de trabalho fundamental para a produção do conhecimento, além da chance de 

se pensar um caminho para a formação das/os professoras/res. 

Considerando o avanço do campo da Educação alcançado por meio das 

narrativas, e também acatando a orientação dada pela banca de qualificação da presente 

pesquisa, me dispus a investigar as falas dos sujeitos da pesquisa, considerando o viés 

cultural, identitário e, portanto, consciente. No entanto, colocando em questão meu 

desejo, pautada na teoria da Psicanálise, a qual aposta no sujeito que vai além da 

consciência, no sujeito do inconsciente, me dispus a trabalhar conceitos teóricos da 

Psicanálise, a fim de chegar no dispositivo metodológico da conversação, utilizado pelo 

campo da Psicanálise e Educação. O Estado da Arte apresentado por Pereira e Kupfer 

(1987-2012) foi considerado a fim de se realizar um levantamento sobre os trabalhos 

que utilizaram e/ou trabalharam as conversações.  

No terceiro capítulo, foi desenvolvida a discussão e análise dos dados da 

pesquisa- intervenção. Por fim, as considerações finais. 
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1 A DOCÊNCIA: UM CONTEXTO HISTÓRICO, PROFISSIONAL E 

IDENTITÁRIO 

  

 
Mais uma aula começa. 

Vem o estudante e 

pede que lhe repita a lição. 

Pisa e repisa  

o chão pegajoso intelecto iniciado 

busca 

outras pegadas. 

Quadro negro hoje verde. 

Nas laterais 

paredes. 

Os mapas. 

O giz, branco ponteiro 

a marcar os fatos. 

E a calma de quem se sente 

o Crucificado, 

mártir e 

Moisés de mares não pisados. 

Melhor fosse um simples ser 

ante as leis e os legados,  

fosse só um homem, 

sem ser predestinado 

a tantos ouvidos e olhos. 

Fosse apenas um companheiro na viagem. 

(Teresa Maria Valques, 1974). 

 

 

 Partirei da fala de Favacho (2014, p. 58), em seu artigo “A problematização 

moral da docência”, que sinteticamente aponta as três experiências históricas da 

docência: “a experiência religiosa (do tipo missionária), a médica (higienista, biológica 

e psicológica) e a militante (de participação).”. E o autor diz: “Elas foram 

historicamente produzidas ao lado de três figuras que se impuseram fortemente na cena 

educativa ocidental e que, ainda hoje, se misturam na subjetividade docente: o padre, o 

médico e o político.” (p. 58). Favacho (2014) reporta-se a autores como Foucault (2003-

2004), Tardif (1991), Freire (1980) e também retoma outro trabalho de sua autoria para 

tratar desse assunto (Favacho, 2012). 

 Segundo Favacho (2014), não cabe cindir ou tomar partido no que diz respeito 

ao Estado e à formação de identidade (s) dos/das docentes. Ou seja, não cabe apenas 

uma denúncia do poder do Estado em construir as identidades dos/as professores/as ou 

propor uma solução para essa questão. Mas é na relação entre o/a docente e as práticas 

estatais que se forja uma determinada identidade ou outra. Pautando-me nessa ideia, 

pretendo abordar brevemente alguns recortes históricos, considerações sobre a profissão 

docente e sobre a identidade docente. 
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1.1 Breves recortes históricos 

 

Considerarei aqui, fragmentos históricos com objetivos de contextualizar a 

docência e os/as docentes, ainda que marcados pelas rupturas de cada época. 

 Especialmente no Brasil, cabe localizar os jesuítas da Companhia de Jesus como 

os primeiros “mestres”, onde o ensino era claramente marcado pela influência religiosa 

em que submetia os alunos aos preceitos cristãos, possibilitando um controle social dos 

indivíduos. Autores como Cambi (1999), Nóvoa (1999) e Villela (2000) se dedicaram 

aos estudos que resgataram recortes históricos, em a “experiência”, a relação entre 

sujeitos e práticas estatais se fizeram. Os vestígios da influência religiosa se evidenciam 

até os dias de hoje nos posicionamentos dos/as docentes embora se pregue a laicidade 

da educação. A relação entre formação docente, profissionalização e identidades 

docentes permanecem muito imbricadas, como já foi dito anteriormente. Além disso, as 

contradições entre as formalidades e as práticas continuam vivas. Esse ponto parece 

nevrálgico quando se reporta às experiências da docência. 

 A Era Moderna trouxe a necessidade de “alguma” profissionalização, inclusive 

na docência, a fim de atender o que o período convocou à medida que se deu o avanço 

industrial bem como as modificações no campo da economia. O Estado interveio 

legalizando a profissão docente e deixou subentendida a formação escolar como ponte 

para uma ascensão econômica e social do indivíduo. Nesse sentido, as categorias 

consideradas, inicialmente, profissões, foram as profissões ditas liberais, como o clero, 

a medicina e o direito, segundo Costa (1995). A experiência médica, apontada 

anteriormente, “esbarrou” na docência à medida que esta última tentou adquirir um 

status de profissão, muito embora, por diversos autores, tenha se mantido num lugar de 

semiprofissão (Costa, 1995). A questão do poder foi colocada em pauta, à medida que 

“o profissionalismo torna-se um tipo peculiar de controle ocupacional e não a expressão 

da natureza de ocupações particulares” (Costa, 1995, p. 89). 

 No século XIX, mais do que uma submissão alienada à ideologia estatal, os 

professores tinham alguma implicação com a profissão traduzida em lutas pela 

valorização de “sua função social e de seu status profissional, como agentes culturais e 

agentes políticos”, segundo Nóvoa (1999, p. 17). Porém, foi no século XX, com o 

estabelecimento de associações que, de fato, possibilitaram aos/às professores/as “uma 

tomada de consciência dos seus interesses como grupo profissional” (Nóvoa, 1999, p. 

19), que a profissão docente se estabelece com a “definição de uma carreira”.  
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A profissão docente deu mais um passo em relação à profissionalização, com a 

Escola Nova, nos anos de 1920. “A identidade profissional não pode ser dissociada da 

adesão dos professores ao projeto histórico da escolarização, o que funda uma profissão 

que não se define nos limites internos de sua atividade” (Nóvoa, 1999, p. 20). 

 No Brasil, nos anos pós-1964, ou seja, nos anos de ditadura militar, a profissão 

docente ficou “limitada” aos trâmites da ideologia neoliberal. A ditadura militar, 

iniciada com o golpe em 1964, foi um período de extrema repressão de ideias e 

posicionamentos. Para a educação, um momento de aumento das universidades 

particulares à medida que esse apontava para um interesse mercadológico. Sobre o/a 

professor/a, pode-se dizer que foi um período de extrema repressão de ideias e 

posicionamentos. A lógica do capital, já importada do exterior e interiorizada pelos 

militares, afetou a Educação de forma significativa. Professores/as foram exilados e 

considerados réus. Foi um período tenso, de efervescência política “escondida”, à 

medida que a regulação do que era dito se tornou mais precisa. 

Nessa época o que se esperava era o seguinte: que “a Educação e a escola 

cumpram o seu papel social; a Educação passa a ser encarada como investimento 

econômico, como pré-requisito do sistema produtivo e político de uma sociedade 

moderna” (Costa, 1995, p. 228). O número de oferta de vagas, nas escolas públicas, 

aumentou significativamente, demandando um maior número de professores/as. O 

número de cursos superiores também aumentou, nos quais as licenciaturas se faziam 

constantes. No entanto, tanto a profissionalização quanto a formação dos/as docentes 

não acompanhou a demanda, apontando uma desorganização, um desordenamento com 

relação ao planejamento e as estratégias políticas que se referiam ao investimento na 

Educação. E assim, profissionais sem a devida formação e qualificação assumiram 

cargos “profissionais”. Foi nesse período que aumentou o número de mulheres 

professoras, sinalizando a desvalorização, a “degradação” do serviço da docência, 

pautado pela divisão de tarefas, e pela presença de especialistas que se tornaram 

também “educadores”. O afeto
21

 foi então introduzido no cenário educacional como 

forma de seduzir e levar os profissionais da Educação, tanto docentes como técnicos, a 

se submeterem às condições precárias de uma profissão mal remunerada e desvalorizada 

socialmente. A desvalorização permanece até os dias de hoje. 

 

                                                           
21

 A segunda definição de afeto apresentado por Ferreira (2008, p. 99) diz: “1. Partidário, sectário. 2. 

Subordinado, dependente.” 
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1.2 Aspectos profissionais da docência 

 

Em meados de 1970, algumas/ns
22

 docentes começaram a questionar o lugar que 

ocupavam, reivindicando outro estatuto para o seu trabalho que não o de profissionais/ 

trabalhadoras/es enquadrados em um sistema social, econômico e político que diminuiu 

o “profissionalismo” tão discutido pelas/os docentes.  

Na década de 1980, emergiram os movimentos políticos de militância a favor de 

uma profissão que estaria além de uma identificação às representações que evocam a 

“missão” das/dos docentes enquanto algo de uma ordem sagrada ou familiar. Freire 

(1997, p. 9, grifo do autor) afirmou: “Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa 

militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma 

relação de parentesco”. Portanto, as reivindicações por condições específicas para 

atuação na docência se iniciaram concomitantemente com o fato de algumas/ns 

profissionais da área também buscarem atingir um status profissional satisfatório.  

 
Ao lado da experiência militante, a experiência religiosa e a médica instigam 

a produção da verdade na docência, isto é, as três experiências, apesar de não 

se igualarem, tampouco se excluem mutuamente, e nutrem, às vezes 

intempestivamente, às vezes cordatamente, os modos pelos quais os docentes 

produzem os sentidos de suas práticas. (Favacho, 2014, p. 59). 
 

 Nessas relações tumultuadas entre as/os docentes e as práticas estatais (ou sua 

falta!), a construção de identidade (s) da/o professora/r, vai-se fazendo e des-fazendo, 

tateando um lugar, onde o “desconforto” subjetivo, a falta de conforto, é apontado pelas 

falas das professoras, sujeitos da presente pesquisa, ora “missionários”, ora “médicos” 

higienistas, ora militantes... 

 

 

1.3 Identidade(s) docente(s) 

 

Partindo da premissa de que a Educação se constrói também na instituição 

escolar, na escola, algumas alternativas se fazem a fim de se realizar a pesquisa. 

Compreender a identidade dessa/e profissional “educadora/o”, “professora/r”, a 

idealização profissional delas/es evidenciada pela fala e, paralelamente a isso, observar 

o que pode surgir como uma novidade, marcando a singularidade do sujeito professor, 

se constituíram possibilidades de investigação.  

                                                           
22

 Coloco o gênero feminino em primeiro lugar a fim de marcar a predominância das mulheres 

professoras, o que nem sempre foi considerado na literatura corrente. 
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O protagonismo docente possui uma história que vem sendo construída através 

dos séculos. A significativa influência das instituições religiosas nessa trajetória já foi 

aqui mencionada. A “missão” da/o professora/r, como já vinha sendo anunciada desde a 

experiência religiosa, vista como uma detenção de poder e, consequentemente, de um 

saber completo, insiste em aparecer entre as/os profissionais e teóricas/os da Educação, 

pois, historicamente, algo foi marcado psiquicamente, algo advindo da cultura, e se 

mostra re-atualizado nas experiências que são relatadas oralmente e difundidas pelo 

senso comum, através da fala. Venho lembrar Lopes (2001), que discute a docência com 

a propriedade que lhe é tão peculiar em: “Da sagrada missão pedagógica”. Passando 

pela História, reporta-se a significantes como “mestre”, “sacerdócio”, “salvação”, 

“sofrimento” para discutir e analisar a docência.  

Considera a Psicanálise como uma saída pra pensar e re-pensar a docência, visto 

que é pelo caminho do inconsciente que se possibilitam ou se impossibilitam os 

deslocamentos da/o professora/r. É na singularidade que existe alguma chance de 

invenção para suportar o que a incompletude do significante, que não alcança a 

totalidade, a universalidade, características tão prezadas pela Educação. 

O lugar ocupado pela/o professora/r, educadora/r na sociedade pós-moderna e a 

própria pessoa dessa/e professora/r parecem assuntos que ganharam interesse 

significativo para profissionais que transitam pelos espaços educacionais, especialmente 

a partir da década de 1980, interrogando o modelo da racionalidade técnica. Segundo 

Souza (2004, p. 44) : 

 
Na sociedade brasileira, na década de 70, sob a influência da psicologia 

comportamental, e da tecnologia educacional, diferentes estudos buscaram 

discutir a dimensão técnica no processo de formação de professores e 

especialistas em educação, sendo a instrumentalização técnica um dos 

axiomas da formação, visto que a “experimentação, racionalização, exatidão 

e planejamento tornaram-se as questões principais na educação de 

professores” (Feldens, 1984, p. 17). 

 

Portanto, a racionalidade técnica era refletida nas pesquisas quantitativas, em 

que o sujeito aparecia invisibilizado. Consideravam-se como prioridade os métodos, as 

técnicas, as regras e a disciplina, muito mais do que as vozes das/os professoras/es e seu 

posicionamento ético
23

.  

O questionamento da ciência com relação ao que vinha sendo produzido e 

também a como vinha sendo produzido até então, se deu atrelado às mudanças que 

                                                           
23

 Considerando a ética pelo viés da Psicanálise (Imbert, 2001). 
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aconteceram no século XX. O transbordamento daquilo que ficou calado por anos do 

período da ditadura militar, por volta dos anos de 1980, começa a ser nomeado, 

marcando também a crise de identidade da/o professora/r. Bueno (2002, p. 13) diz: 

“Tais mudanças dizem respeito não somente à busca de novos métodos de investigação, 

mas, sobretudo, a um modo novo de conceber a própria ciência”. Tal autora realiza uma 

investigação instigante em seu texto
24

 o qual coloca em relevo a questão da 

subjetividade e descreve o percurso epistemológico que situa o método autobiográfico 

como uma metodologia relevante no campo das pesquisas em Educação. 

Durante o período em que a racionalidade técnica dominava a cena, inclusive 

das pesquisas, a identidade pessoal deveria se mostrar separada da identidade 

profissional. A tendência a atender aos interesses de uma sociedade neoliberal, em que o 

capital ocupa o lugar central apareceu como a prerrogativa do momento. 

Imbernón (2011, p. 52) faz a seguinte ponderação: 

 
Não devemos esquecer, porém, que a formação do profissional de educação 

está diretamente relacionada ao enfoque ou à perspectiva que se tem sobre 

suas funções. Por exemplo, se se privilegia a visão do professor que ensina de 

forma isolada, o desenvolvimento do profissional será concentrado em sala 

de aula; se se concebe o professor como alguém que aplica técnicas, uma 

racionalidade técnica, o desenvolvimento profissional será orientado para a 

disciplina e os métodos e técnicas de ensino; se se baseia em um profissional 

crítico-reflexivo, ele será orientado para o desenvolvimento de capacidades 

de processamento da informação, análise e reflexão crítica, diagnóstico, 

decisão racional, avaliação de processos e reavaliação de projetos, sejam eles 

profissionais, sociais ou educativos. 

 

Foi por volta de 1980 que as/os professoras/es começaram a falar de si, no 

contraponto do posicionamento político que vinham vivendo até então. Dentro de um 

contexto mais amplo e complexo, foi possível perceber um olhar mais crítico, também 

das/os professoras/res. Eles se disponibilizaram a ir às ruas para lutar por uma sociedade 

mais justa e democrática e nomear a insatisfação pela desvalorização da profissão 

retratada nos salários e nas condições precárias de trabalho. A função social da/o 

professora/r foi um eixo de mudança, marcando também um traço da identidade das/os 

professoras/es dos anos de 1980. 

Nóvoa (1992) se reportou à questão da inseparabilidade da profissão professor e 

da pessoa da/o professora/r : “O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa 

é o professor (Nias, 1991)”. Nesse momento de seu percurso como pesquisador, chamou 

a atenção para a centralidade da pessoa da/o professora/r como centro do processo 

                                                           
24

 Bueno, 2002, p. 11-30. 
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educacional e vislumbrou a subjetividade como constituinte da identidade da/o 

professora/r. 

Portanto, identidade profissional aparece atravessada pela identidade pessoal. 

Com relação à/aos docentes e sua profissão, Souza (2004, p. 64), trabalhando o conceito 

de identidade profissional em sua tese de doutorado, afirmou o seguinte: “Conforme 

Nóvoa (1992b, c) identidade é entendida como um lugar de lutas, tensões e conflitos, 

caracterizando-se como um espaço de construção do ser e estar na profissão que parte 

do pessoal para o profissional e vice-versa.” 

Souza (2004, p. 61), em seu percurso de sistematizar a construção 

epistemológica do conceito afirma o seguinte:  

 
[...] a identidade não é uma construção do sujeito por ele mesmo em suas 

relações individual e coletiva, mas sim uma diferença que o sujeito produz 

em si. Por isso, a identidade é produzida e forjada conforme os modelos e os 

padrões estabelecidos, como quer a nossa sociedade com base nas estratégias 

e nas estratificações convencionadas socialmente. 

 

Josso (2007, p. 419) associa, no decorrer da sua obra, a questão da construção 

das identidades com a formação e também com as histórias de vida. Considera a 

construção das identidades pelo viés existencial, e diz: 

 

Abordar o conhecimento de si mesmo pelo viés das transformações do ser – 

sujeito vivente e conhecente no tempo de uma vida, através das atividades, 

dos contextos de vida, dos encontros, acontecimentos de sua vida pessoal e 

social e das situações que ele considera formadoras e muitas vezes 

fundadoras, é conceber a construção da identidade, ponta do iceberg da 

existencialidade, como um conjunto complexo de componentes. (Josso, 2007, 

p. 420). 

 

Portanto, a construção das identidades das/os professoras/es vá se fazendo à 

medida que as transformações sociais e políticas também acontecem. Nos anos de 1990, 

marca-se uma demanda do vir-a- ser professora/r diferente dos anos de 1980. 

 
[...] a partir do anos 90 as identidades e os mecanismos de controle são 

explicitados nas políticas de formação e certificação, as quais configuram 

modelos de competência, de uma cultura de excelência e na diversidade de 

imagens e de representações de professores que são engendrados pelos 

diferentes modelos de escolarização. (Souza, 2004, p. 63). 

 

 Ou seja, nos anos de 1990, a diversidade de tarefas que chegam a/ao profissional 

professora/r, a péssima remuneração, e especialmente a perda de autonomia sobre o 

próprio trabalho (sendo agora regidos por programas e matrizes, advindos das 

reformas), apontam uma crise de identidade entre as/os professoras/es. 
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 O início da década de 2000, o desenvolvimento dos estudos das competências, 

segundo olhar de vários autores, como Roldão (2003), Cruz (2001), Alves (2005), no 

âmbito da educação, foi uma das direções de estudos sobre a formação da/o 

professora/or, acreditando-se na possibilidade de articular teoria e prática, saber e fazer 

(cf. Simões, 2010, 74). Com isso, as “imagens” representadas pelo discurso vigente, o 

das “competências”, o das “capacidades”, influenciaram também a construção de uma 

identidade. 

Segundo Souza (2004), Bueno et al (2006), Josso (2007)
25

, a subjetividade 

começou a ser reconhecida como um aspecto de relevância para a formação docente. 

Assim, à medida que à/ao professora/r foi oferecida a palavra, a voz desse sujeito pôde 

aparecer com o arsenal de complexidade que implica a história de cada uma/um. Mais 

do que apenas uma técnica reproduzida pela professora/r, como forma de “passar” o 

“conhecimento”
26

, nesse momento foi levada em conta a figura da/o professora/r, 

considerando o sujeito
27

 professora/r; a individualidade, os saberes e as vivências do 

sujeito, atravessando, também, a “profissão professor”
28

. E “eu”, como pesquisadora, fui 

capturada por esse caminho, pois a minha concepção teórica considera o sujeito como o 

ponto central de uma pesquisa, ainda que para além do sujeito consciente.  

As/os autoras/es como Dubar (1997), Hall (2006), André e Cols (1999), segundo 

vários olhares, como o da sociologia, dos estudo culturais, da educação, trabalharam 

também em torno das identidades docentes.  

Nesse ponto, aposto que os estudos culturais vêm tendo um papel expressivo 

para o avanço do conceito de identidade à medida que se percebe que uma identidade ou 

outra, se se fixam, tendem a entrar num jogo de forças de poder, de inclusão ou 

exclusão. Nessa corrente teórica, considera-se a identidade como algo não fixo, fluido, 

imagens que se “arranjam” e se “desarranjam”, mutáveis no contraponto daquilo que é 

nomeado como imutável, submetido às relações de poder e, consequentemente, de 

saber. 
[...] identidade e diferenças são produções históricas e resultantes de processo 

de produção simbólica e discursiva que envolve poder, saber, 

disciplinamento, inclusão, exclusão que se caracterizam em representações. 

(Souza, 2004, p. 63) 

 

Portanto, as identidades são construídas a partir do contexto social, econômico e 

                                                           
25

 As duas últimas autoras, Josso e Bueno, já vinham realizando suas investigações desde a década de 

1980. 
26

 Aqui considerado como conteúdos. 
27

 Ver O sujeito, o saber e as práticas educativas em Santos e Diniz (2003). 
28

 Significantes eleitos para uma coletânea de textos organizados por Nóvoa (1991).  
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político no qual o sujeito encontra-se inserido. À medida que a individualidade entra em 

cena confrontando as aspirações coletivas, criando uma tensão, uma diferença entre o eu 

e o outro, as identidades vão sendo nomeadas. 

 A feminização do magistério
29

, por exemplo, apareceu como um fenômeno que 

marcou a identidade docente de uma época, reforçando a desvalorização da profissão, 

refletida nos baixos salários. Irei me reportar mais detidamente a tal assunto logo à 

frente.  

 Partindo do entendimento de que as identidades docentes se constroem também 

a partir dos elementos sociais, que surgem no coletivo, advindo da cultura, me disponho 

a percorrer o que tais identidades deixaram como herança para o campo da Educação. 

Interessa-me verificar o quanto daquilo que foi produzido pela cultura aparece 

amalgamado, aderido aos discursos docentes atuais. Nesse sentido, me reportar às 

narrativas foi a alternativa sugerida pela banca de qualificação. As narrativas já são um 

avanço teórico-metodológico no campo educativo, pois consideram as histórias de vida 

de docentes, as memórias, a subjetividade. No entanto, cabe marcar que as narrativas se 

tratam de uma metodologia que não alcança o sujeito do inconsciente. Portanto, me 

reportei, também, ao dispositivo metodológico das conversações a fim de avançar nos 

estudos. O próximo capítulo se destina a esse trabalho.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
29

 Sobre as pesquisas sobre gênero, Souza (2004, p. 47) sugere consultar: Nunes (1985); Bruchini & 

Amado (1988); Lopes (1991);Cardoso (1991, Demartini & Antunes (1993); Louro (1989 e 1997), Catani 

et al (1997) e Passos (1999). 
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2 DAS NARRATIVAS ÀS CONVERSAÇÕES:ASPECTOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 O caminho para as narrativas... 

 

Eu vejo um novo começo de era 

De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que não, não, não[...] 

(Lulu Santos, 1982) 

 

 

2.1.1 O campo da Educação e as /os professoras/es 

 

As políticas educacionais são as decisões que o poder público, isto é, o Estado, 

toma em relação à Educação. No Brasil, elas são marcadas por uma sucessão de 

reformas que visam solucionar os problemas detectados no campo educacional. Tal 

expectativa encontra dificuldade em se concretizar se se considerarem os baixos 

salários
30

, fator significativo quando se pensa em uma condição básica para um bom 

desempenho da carreira docente. A falta de qualificação docente e a falta de uma 

formação continuada que, de fato, tenha um efeito, tratam-se de fatores que persistem 

no universo educacional e continuam sendo motivos de discussão entre os 

pesquisadores da área. 

 Segundo Gatti e outros (2011), a partir do ano 2000, a/o professora/r e suas 

implicações práticas, pessoais, representacionais foram colocados no centro dos estudos 

científicos, o que na década 1990, era ocupado pela investigação da formação inicial 

(75% das pesquisas). No entanto, se conclui, em 2011, o seguinte: 

 
Recente estudo publicado pela UNESCO (Gatti; Barreto, 2009) permite que 

se tenha um panorama geral sobre o cenário da profissão docente no Brasil, 

tratando-a como setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas, sendo a 

administração pública a grande empregadora (80%). As autoras mostram que, 

no Brasil, a importância dos professores, no cômputo geral dos empregos 

formais, não é menor do que nos países avançados, assim como também não 

é menor sua importância social e política. Com essa concepção, várias facetas 

que se entrecruzam na constituição da profissionalização docente são 

                                                           
30

 Baseado em informações advindas do governo federal, o site Piso Salarial, com relação ao salário de 

professores/as de escolas públicas, publicou o seguinte: “Para 2016, o piso salarial dos professores será 

de R$ 2.135,64. Portanto o aumento será de 11,36% e o salário base passa de R$ 1.917,78 para R$ 

2.135,64. Lembrando que esse valor é para professores com jornada de trabalho de 40 horas semanais”. 

Disponível em: http://www.pisosalarial.com.br/salarios/piso-salarial-professores/. (Acesso em 

29/01/2016.)  

http://www.pisosalarial.com.br/salarios/piso-salarial-professores/
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examinadas no estudo citado: legislação, características da formação inicial 

presencial e a distância, modelos especiais de formação implementados por 

administrações públicas, perfil dos professores e dos licenciandos, aspectos 

relativos à educação continuada nas redes de ensino, dados gerais sobre 

salário e carreira. Em suas reflexões finais, destacam que “salta à vista a 

necessidade de adoção de uma estratégia de ação articulada entre as 

diferentes instâncias que formam professores e as que os admitem como 

docentes”, bem como a necessidade de “conseguir-se consensos quanto aos 

rumos da educação nacional, das estruturas formativas de docentes para a 

educação básica e dos currículos respectivos” (Gatti; Barreto, 2009, p. 255). 

Essas observações remetem diretamente à questão das políticas educacionais 

e, dentro destas, às políticas voltadas aos docentes. (Gatti; Barreto; André, 

2011, p. 20). 

 

Em meio a um cenário de muitos limites, conflitos, que aponta para a 

necessidade de medidas e posicionamentos do poder público, mas também dos 

profissionais que se dizem envolvidos com a educação, meu próximo passo foi realizar 

uma breve investigação no que diz respeito às pesquisas no campo da Educação no 

Brasil. 

 

2.1.2 As pesquisas no campo da Educação 

 

As pesquisas, de maneira geral, buscam a produção do conhecimento. Segundo 

Gatti (2007, p. 9), “pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre 

alguma coisa”. Portanto, a pesquisa aparece presente na vida de todas as pessoas. 

Quando se pensa em pesquisa acadêmica, a junção de aportes teóricos com os 

meios ou os instrumentos torna-se imprescindível. Compreender, organizar, delimitar 

elementos, categorias de estudo, o campo teórico em questão, bem como as questões 

suscitadas por tal campo, coloca a/o pesquisadora/r a trabalhar intensamente. É um 

“mergulho” em um universo específico composto por leis, regras, possibilidades e 

impossibilidades. 

Sobre as pesquisas, é possível dividi-las em quantitativas, qualitativas ou “quali-

quanti”. A primeira atrela sua análise “às propriedades do conjunto numérico associado 

às variáveis do estudo” (Gatti, 2007, p. 29). A segunda utiliza a interpretação dos dados 

para além de uma quantificação numérica objetiva. E a terceira, embora utilize dados 

numéricos, apresenta questões interpretativas, subjetivas. Na Educação, há uma 

prevalência das pesquisas qualitativas que ocupam um lugar de visibilidade no 

contraponto às chamadas “pesquisas duras”
31

. 

 Metodologias, como questionários, entrevistas, grupos focais, histórias orais, são 

                                                           
31

 Sobre esse tema, ver Gatti (2007). 
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amplamente utilizadas pela/o pesquisadora/r que tem a intenção de se “envolver” com 

pesquisas em Educação. E, entre teorias, métodos e instrumentos de pesquisa variados, 

as pesquisas foram sendo realizadas com diferenças as quais, geralmente, suscitavam 

críticas quanto à consistência e à validade.  

 A criação do INEP (Instituto Educacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), 

nos anos 1930, marcou o desenvolvimento das pesquisas em Educação no país, que já 

se encontravam em processo desde os anos 1920. Segundo Gatti (2007), no entanto, foi 

no final da década de 1960, com a implementação de cursos de mestrado e doutorados, 

que as pesquisas em Educação, de fato, se desenvolveram. 

 Entre visíveis convergências temáticas e metodológicas (Gatti, 2007, p. 16), as 

pesquisas em Educação foram acontecendo. Ora se pautando em aspectos que 

“mediam” a aprendizagem (em que a contribuição da Psicologia se fazia efetivamente 

presente), ora mais voltadas às questões culturais.  

 Na década de 1960, as pesquisas foram atravessadas pela ideologia política 

vigente. As pesquisas educacionais não fugiram a essa premissa. 

 
Passa-se a privilegiar os enfoques de planejamento, dos custos, da eficiência 

e das técnicas e tecnologias no ensino e ensino profissionalizante. A política 

científica passa a ser definida num contexto de macroplanejamento, 

direcionando os esforços e financiamentos no conjunto da política 

desenvolvimentista, não fugindo a pesquisa educacional em sua maior parte 

desse cenário e interesses (Gatti, 2007, p. 17). 

 

 A fim de contextualizar a/o professora/r em meio a esse processo, parece 

importante marcar que ela/e começou a se deslocar desse lugar “tradicional” de 

possuidora/r e repassadora/r de um conhecimento, como se ela/e própria/o não 

importasse, como se o que de fato lhe fazia algum sentido não tivesse importância... 

Transmissora/r, tabula rasa, mecanicismo são alguns significantes marcantes dessa 

época em que a racionalidade-técnica operou como dominante. Segundo Imbernón 

(2011, p. 42-43), o especialista formado a partir da racionalidade-técnica “cuja função 

primordial é transmitir conhecimento mediante a aplicação mecânica de receitas e 

procedimentos de intervenção projetados e oferecidos a partir de fora”, começou a não 

mais se sustentar.  

 
Propugna-se um papel mais ativo do professor no planejamento, 

desenvolvimento, avaliação e reformulação de estratégias e programas de 

pesquisa e de intervenção educacional de forma conjunta e com a 

comunidade que envolve a escola. (Imbernón, 2011, p. 43)  
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 No campo da Educação, as pesquisas narrativas (Josso, 2007; Bueno, Sousa, 

Catani, Souza, 1993 e Souza 2004), ocuparam um espaço de relevância em que a 

subjetividade da/o pesquisadora/r foi levada em conta, o que nos aproxima do campo 

Psicanálise e Educação, embora esse último campo mantenha suas especificidades que 

serão tratadas à frente.  

Pretendo realizar alguns apontamentos a fim de contextualizar esse momento de 

“virada” com relação experiência de “militância” da docência, resgatados nos escritos, 

nas pesquisas, e nas falas. Minha aposta é que, seguindo esse caminho, será possível 

alcançar o que se convencionou, cientificamente, chamar de pesquisa narrativa e que no 

presente trabalho contribui para configurar o viés identitário da docência. 

 

2.1.3 As narrativas: o viés identitário 

 

A pesquisa narrativa utiliza-se de biografias, depoimentos, histórias de vida, 

relatos orais e autobiografias como instrumentos para obtenção e análise de dados. As 

pesquisas narrativas são trabalhos realizados a partir das falas de um sujeito que pode 

narrar oralmente uma história a partir de um determinado tema, ou narrar a sua própria 

história (método autobiográfico) com relação à sua formação (escolar, profissional). Ou 

ainda discorrer, pelo viés da escrita, sobre determinado objeto a ser investigado. Quando 

tange o campo da Educação, escreve sobre as lembranças e memórias que se referem à 

sua formação, bem como o trajeto profissional da/o professora/r.  

Existe uma série de peculiaridades quando abordamos essa metodologia. Na 

presente dissertação, me deterei ao estudo dos relatos autobiográficos como o 

dispositivo metodológico mais utilizado. 

O relato de um percurso profissional em que informações individuais possam ser 

levantadas, no entanto, com aquilo que faz um amalgama com um elemento de ordem 

social, não raras vezes, apareceu marcado nas fala de profissionais professoras quando 

situam histórica e temporalmente, a tendência de uma época com relação às escolhas 

profissionais, colocando a docência nesse contexto. Indícios de uma identidade docente 

vão sendo revelados à medida que uma professora mulher conta a sua trajetória. Esse 

fato possibilita pensar categorias que serão trabalhadas logo a frente, quando for 

iniciada a discussão dos dados, ou mais legitimamente, das vozes.  

As/os estudiosas/os da área, como Josso, Deminicè, Catani, Bueno, Souza e 

outros, pensam que as narrativas podem construir e reconstruir sentidos, sentidos estes 

que apontam uma singularidade de quem está sendo investigado, mas também da/o 
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investigadora/r, à medida que está implicado
32

, envolvido no processo. Cabe pontuar 

que mais que sentidos para o sujeito que narra, os sentidos postos, proclamados pela 

cultura também entram nesse processo. 

Embora as histórias de vida, as autobiografias tenham sido métodos de pesquisa 

utilizados nos anos de 1980, foi na década de 1990 que os mesmos aumentaram 

significativamente. Em 1995, foi o ano de destaque na realização de dissertações de 

mestrados e teses de doutorado que focaram a pesquisa narrativa como metodologia 

privilegiada. O fato da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (1996) entrar em vigor 

influenciou e reforçou o lugar central da/o docente.  

O Estado da Arte sobre narrativas realizado por Bueno et al (2006) em que 

foram revisitados dissertações e teses (39 de 165 resumos), livros (11) e artigos 

científicos (30), no período de 1985 a 2003, apontou como tema recorrente, de maneira 

significativa, a questão das identidades docentes. Verificou a abordagem da construção 

das identidades por diversas maneiras (professores negros, professores afrodescendentes 

etc.), sendo que a maioria dos trabalhos foram dissertações de mestrado em que a 

própria trajetória profissional como pauta de análise marcou o centro dos trabalhos. 

Bueno, Catani bem como Souza e Sousa são professoras/pesquisadoras que 

muito contribuíram para o avanço dos estudos sobre as narrativas, professoras da USP 

(Universidade de São Paulo) e pesquisadoras implicadas com a formação docente, 

consequentemente, com as identidades docentes e com as histórias de vida vistas como 

dispositivo metodológico utilizado também enquanto formação para a/o professora/r.  

A partir de um trabalho realizado pelo Grupo de Estudos Docência, Memória e 

Gênero (GEDOMGE/FEUSP) “que se propõe à realização de estudos alternativos de 

formação continuada de professores” (Bueno et al, 1993, p. 330), as professoras da 

Faculdade de Educação da USP, com a participação de alunas da Pedagogia, bem como 

de professoras com “habilitação específica em magistério” _ (antigo 2º grau)_ (idem, p. 

331), especialmente, avançaram no que diz respeito ao entendimento das histórias de 

vida, narradas oralmente ou resgatadas pela escrita. Por meio das narrativas realizadas 

pelas participantes de tal grupo, algumas questões foram sendo levantadas e trabalhadas 

como, por exemplo, a relação de tais professoras com o “conhecimento”
33

.  

Pontos que se fizeram primordiais enquanto segmentos das autoras citadas, com 
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 Implicado: envolvido.  
33

 Logo à frente, na discussão dos dados retomo essa questão fazendo um paralelo entre o que 

considerarei nesse trabalho como conhecimento e como saber. 
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relação às experiências na formação e na continuação da formação, foram as seguintes:  

 

[...] uma primeira que trabalha a reconstrução da história de 

formação/escolarização dos indivíduos, buscando propiciar os elos das 

cadeias de relações que esses indivíduos mantém com o conhecimento 

e a maneira pela qual atribuíram e atribuem significados às situações 

da vida escolar. Uma segunda ordem de experiências incide sobre a 

elucidação das próprias práticas e atitudes a partir da compreensão das 

escolhas, motivos, determinações influência que permeiam a vida 

profissional. (idem, p. 301). 

 

Tais professoras/pesquisadoras pretenderam retomar o passado a fim de resgatar 

uma memória enquanto conflito. Recorrem à Psicanálise com o intuito de descolarem 

do sentido de passado enquanto algo “ultra-passado”, mas enquanto a presença de um 

conflito presente, onde ocorrem “processos e agentes dinâmicos”. Nessa “pesquisa- 

formação”
34

, foi utilizado o termo contra-memória para se referir àquelas memórias não 

registradas no decorrer do tempo, nem consideradas relevantes para o que tende a ser 

denominado como politicamente correto. Daí, verifica-se a marcação de “caráter 

político” nomeado pelas professoras/pesquisadoras, retratando uma sociedade 

classificatória, em que algumas memórias são permitidas e outras não.  

A intersecção entre temas como a profissão, a memória (politicamente correta ou 

não) e o gênero (quando se pensa em feminização e consequente, desvalorização da 

profissão) aparece como uma possibilidade bem coerente para estudos na área. O 

entrelaçamento entre as narrativas (auto)biográficas, a formação, a profissionalização e 

as identidades docentes acontece em diversos momentos da bibliografia percorrida, 

sugerindo a possibilidade de articular (e por vezes até mesmo fazer uma com-fusão!) 

tais seguimentos de estudo.  

Os estudos realizados por Souza (2004, p. 137) em sua tese de doutorado, 

confirmou que nos primeiros anos da década de 1980, a história de vida se firmou no 

campo da Educação com maior legitimidade, embora tal método já estivesse sendo 

utilizado desde o final da década de 1970: 
 

Foi Pineau, com a publicação de sua obra “Produire as vie: autoformation e 
autobiographie” (1983), que buscou explicar e utilizar o conceito de 
autoformação e sua utilização nas Ciências da Educação através da 
articulação das histórias de vida e autoformação na perspectiva do sujeito 
adulto. A utilização da história de vida e do método autobiográfico é recente 
na área educacional. Segundo Nóvoa (1992c), “os métodos autobiográficos, a 
autoformação e as biografias educativas”, começaram a ser utilizados a partir 
do final dos anos 70, o que demarca outras percepções sobre o percurso de 
formação, bem como confronta-se com os métodos dominantes no cenário da 
pesquisa educacional. 
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 Termo que retomarei ao me referenciar a Josso (2007). 



40 
 

Apesar do que já foi dito em parágrafos anteriores, há que se marcar a 

“consciência” com que tanto Josso (na década de 1980 seguida da década de 1990 e 

também 2000), assim como Deminicè (1990), Nóvoa (especialmente na década 1990) e 

outros, se dedicaram aos estudos das histórias de vida em momentos anteriores às 

professoras/pesquisadoras. O fato das mesmas serem brasileiras, ainda que pautadas nas 

teorias estrangeiras para seguirem nas suas pesquisas, me aproximou mais e mais delas, 

e me fez antecipar a escrita sobre seus trabalhos. 

Josso, em 2007, em seu artigo “A transformação de si a partir da narração de 

histórias de vida”, baseada em uma visão existencial
35

, parte do conceito de identidade 

aproximando-se da imagem do sujeito de si. O eu consciente ganha uma visibilidade e 

uma centralidade. Através do discurso do sujeito sobre si, acontece a confrontação do 

que é individual com o que é coletivo. Portanto, seria nessa tensão entre o individual 

(singularização) e o coletivo (conformização) que as identidades vão se construindo e 

possibilitando, a partir dessa construção, um projeto de ação. Ou seja, a tomada de 

consciência aparece como o ponto fundamental para o deslocamento de posição 

estagnada e atuação na cena escolar. Portanto, é esperada além de um discurso sobre si, 

uma ação, ou, que se tenha um projeto dessa ação. Para Josso (2007, p. 434), não se 

pode “esquecer que a invenção de si necessita, não somente de um discurso sobre si, 

mas de projetos de si”. 

 
A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em sua 

existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidade de 

tomadas de consciência sobre diferentes registros de expressão e 

representações de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam sua 

formação. Josso (2007, p. 419) 

 

Devido ao fato de as narrativas não extraírem aquilo que se refere ao sujeito do 

inconsciente, ou seja, aquilo que os sujeitos geralmente não percebem em suas falas, em 

seus atos (tantas vezes falhos!), e pelo fato de considerar a concepção de sujeito cindido 

(consciente/inconsciente), a seguir, me reportei ao estudo das conversações. 

 

2.2 O caminho para as conversações... 

 
O eu não é senhor em sua própria casa.  (Freud, 1917).  

 

Para abordar um sujeito divido em consciente e inconsciente, recorro à 

Psicanálise. 
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 Marco o fato desse olhar privilegiar a consciência, diferentemente da Psicanálise. 
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2.2.1 A Psicanálise 

 

O sujeito da Psicanálise se trata não do sujeito da consciência, da razão, do 

pensamento, da verdade universal, mas aparece como anterior, à medida que é 

anunciado no discurso pelo viés da linguagem se tratando de um sujeito dividido em 

consciente e inconsciente. 

A Psicanálise inaugura um novo olhar, com as explanações iniciadas por 

Sigmund Freud (1856-1939), quando começa, por meio da observação dos pacientes e 

da escuta, a escrever sobre novas concepções a respeito do ser humano, construindo um 

arsenal teórico, na segunda metade do século XIX. Portanto, antes de Freud começar a 

escrever sobre a Psicanálise propriamente dita, ele teve um percurso como médico 

neurologista e psiquiatra, que se inquietou diante do que ia além das questões 

neurológicas, do fisiológico, das questões e das soluções que a Medicina oferecia para 

compreender as “doenças nervosas”. Percebia que havia sintomas que não se 

explicavam pelo viés biológico, como nos casos das histéricas. Em determinado 

momento, junto com Charcot (médico contemporâneo de Freud), fez uso do método 

hipnótico, que, resumindo, dizia que o paciente, a partir de um estado alterado da 

consciência, poderia ser sugestionado a não mais passar pelos acometimentos nervosos 

dos quais sofria. No entanto, percebeu que, com o acompanhamento desses pacientes, 

depois de um tempo, o sintoma aparecia novamente. Ele começou, então, a observar 

que, quando os pacientes falavam de seus “males”, ou seja, quando se recordavam do 

instante em que a enfermidade havia iniciado, ainda hipnotizados, havia um efeito para 

os mesmos no sentido do sintoma desaparecer, também por algum tempo. A esse 

procedimento deu-se o nome de método catártico, que seria, grosso modo, através da 

fala, o encontro da lembrança do instante em que começou o sintoma (a cena 

traumática, de origem sexual) com o sentimento que a lembrança ocasionava, podendo 

ter um efeito de desaparecimento do sintoma. Nesse momento, Freud já fazia uma 

construção e apontava para uma relação entre algum fato ocorrido na história do sujeito, 

acontecido geralmente na infância, que havia sido esquecido, mas deixara uma marca 

que possibilitaria o surgimento posterior do sintoma, talvez, nesse momento, com outra 

roupagem, ou seja, o deslocamento do sintoma histérico.  

Nesse ponto, se arriscou a continuar ouvindo os pacientes, sem o uso da hipnose, 

mas de forma sistemática (quase diariamente) para conseguir seguir na sua construção 

de que havia um algo a mais... A partir daí, dessa escuta em que a técnica básica era 
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“associação livre de ideias”, ou seja, um convite ao paciente falar tudo que viesse à sua 

cabeça, sem restrições, ele começou a teorizar vários conceitos que funcionam como os 

pilares da teoria psicanalítica. Freud enfrentou a construção de uma teoria, com objetivo 

inicial de alcançar a cura. 

O inconsciente, a identificação, a pulsão, o recalque
36

, o narcisismo
37

, o sintoma, 

a inibição, a angústia, o mal-estar, a sexualidade, a transferência foram conceitos 

trabalhados por Freud. No presente trabalho, alguns desses conceitos foram sendo 

abordados e/ou discutidos desde a introdução até a análise dos dados. Para mim, os 

conceitos “conversam” entre si, se complementam, tecem um percurso traçado por seu 

autor.  

Parece interessante observar o percurso de Freud para construir e legitimar a 

teoria por meio de métodos e técnicas, inclusive, que se anteciparam à Psicanálise. Ou 

seja, a partir de repetições de fenômenos na clínica, em pacientes diferentes, ainda que 

com a primazia do um a um que a Psicanálise propõe, a teoria vai se firmando enquanto 

científica e marcando um lugar nesse campo, o da Psicanálise. 

Jacques Lacan (1901-1991) foi um psicanalista que fez a releitura da obra de 

Freud. E foi além das construções de Freud. A Psicanálise de orientação lacaniana vai 

dizer que o sujeito é constituído, ou seja, não se trata do sujeito da biologia nem do 

indivíduo que se desenvolve na interação com o ambiente (sociointeracionista). O 

sujeito é constituído numa prática discursiva, ou seja, é no discurso que o sujeito é 

falado pelo Outro (que diz de alguém ou de uma voz ou de uma prática discursiva que 

falará sobre esse sujeito até mesmo antes dele vir ao mundo, já atravessado pela cultura 

– os pais, os professores, as autoridades escolares, as autoridades de saúde). Ou seja, é o 

sujeito que é falado e fala, dividido entre consciente e inconsciente, portanto, 

descentrado, barrado, em falta, não completo, não todo. A noção de significante é um 

conceito da Linguística utilizado por Lacan para trabalhar sua teoria. O significante é a 

parte material, acústica das palavras, não o que representa o seu conceito mental. Essa 

parte se trata do significado. Os significantes que são privilegiados por Lacan, pois aí se 

dá a manifestação do inconsciente. Daí o aforismo de Lacan (1985, p. 27): “inconsciente 
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 “Para Sigmund Freud, o recalque designa o processo que visa manter, no inconsciente, todas as ideias e 

representações ligadas às pulsões e cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do 

funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer. Freud, que modificou 

diversas vezes sua definição e seu campo de ação, considera que o recalque é constitutivo do núcleo 

original do inconsciente. No Brasil, também se usa recalcamento” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 647). 
37

 “Foi em 1914, em Sobre o narcisismo: uma introdução, que o termo adquiriu o valor de um conceito. 

Fenômeno libidinal, o narcisismo passou então a ocupar um lugar essencial na teoria do desenvolvimento 

sexual do ser humano” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 530). 
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é estruturado como uma linguagem”. Portanto, somos sujeitos divididos entre 

consciente e inconsciente, atravessados pela linguagem, regidos por ela, operantes 

através dela. “[...] é toda a estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica 

descobre no inconsciente” (Lacan, 1998, p. 498).  

Embora a clínica lacaniana tenha avançado ao incorporar o significante gozo 

caracterizando a chamada terceira clínica, no presente texto, dentre as várias abordagens 

que se referem ao sujeito do inconsciente, o conceito de identificação em Psicanálise 

será por mim privilegiado com a finalidade de dialogar com o conceito de identidade, e 

diferenciar os dispositivos metodológicos escolhidos para essa pesquisa. 

Posteriormente, na discussão dos dados, serão abordados os pontos de intersecção e de 

ruptura entre os campos que consideram o sujeito centralizado, consciente, da 

identidade e o sujeito descentralizado, inconsciente, da identificação. 

 

2.2.1.a A identificação  

 

 Tal processo, a identificação, pode ser entendido como o ponto fundamental a 

partir do qual o sujeito vai se constituindo, desde antes do nascimento biológico. O 

sujeito, quando ainda se trata de um “projeto”, já está sendo nomeado, “falado” por seus 

pais de uma maneira ou outra, sendo marcado um lugar, uma posição perante a palavra 

que aparece advinda de um Outro que o “infla” com seu desejo, ou o “aniquila” com a 

sua destituição, sua negação, sua rejeição.  

 Pareceu-me importante realizar um breve percurso histórico do conceito. 

Iniciarei pelo seu fundador, Sigmund Freud visto que o mesmo inaugura o campo 

conceitual da Psicanálise. 

 

2.2.1.b A identificação em Freud 

 

 Freud iniciou a elaboração do conceito de maneira pouco esclarecida 

teoricamente. Como citado anteriormente, o conceito de identificação foi desenvolvido 

através da observação e escuta dos casos clínicos, bem como nas próprias experiências 

(que nesse momento, me arriscarei a nomeá-las como “analíticas”). Como já é sabido, 

Freud manteve correspondências pelo período de 1887 a 1904 com o colega médico, 

amigo e confidente, Fliess. Essa relação em muito contribuiu para a escrita da teoria que 

Freud produziu no decorrer de toda a sua vida.  

 Portanto, uma das primeiras vezes em que a identificação foi mencionada, se 

deu em 1896, em uma das correspondências à Fliess, na qual descritivamente, ele 
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relacionou tal conceito às histéricas. “Nessa etapa, a identificação é concebida como o 

desejo* recalcado de „agir como‟, de „ser como‟ alguém.” (Roudinesco; Plon, 2000, p. 

364; destaques como no original). 

 Porém, foi no seu texto A interpretações dos sonhos (1900), que Freud começou 

a trabalhar o conceito teoricamente. Relacionado ao estudo da histeria (visto que ele se 

encontrava num período de grande envolvimento com o tema), o conceito de 

identificação avança um pouco mais.  

 

A identificação é empregada com mais frequência na histeria para expressar 

um elemento sexual comum. Uma mulher histérica se identifica mais 

rapidamente – embora não exclusivamente – em seus sintomas com as 

pessoas que tenha tido relações sexuais, ou com as pessoas que tenham tido 

relações sexuais com as mesmas pessoas que elas. O uso da língua leva isso 

em conta, pois fala-se em duas pessoas apaixonadas como sendo “uma só”. 

(Freud, 1900, p. 164) 

 

 A identificação, mais do que uma “simpatia” (Dias, 2000, p. 36), uma vontade 

de se parecer com outro sujeito, se afirma como uma ligação de ordem inconsciente de 

um ponto, um “atributo comum” (Dias, 2000, p. 36), relacionado à posição sexual, que 

no caso da histérica, significa aquilo que ela não tem, aquilo que lhe falta no corpo (o 

pênis) e acaba por se tornar algo de ordem inominável pois acontece - “a falta um 

significante que possa representar o desejo”. (Dias, 2000, p. 36). 

 Prosseguindo, no texto Uma introdução ao narcisismo (1914), Freud, considera 

necessária uma ação para que o Eu suporte o desamparo que experimenta, num 

momento inicial de constituição em que o bebê ainda se encontra sem uma unidade 

corporal. Daí, tomando uma imagem advinda do Outro como ponto de sustentação para 

formação de uma unidade corporal, esse bebê se identifica com esse Outro, saindo de 

um auto-erotismo pelo viés da identificação, a fim de posteriormente investir a energia 

libidinal em objetos externos a si próprio, ou seja, os sujeitos que lhe cuidam: os pais ou 

substitutos das funções exercidas por eles. Mais tarde, é desse ponto que Lacan partirá 

para a construção teórica da expressão cunhada por ele como estádio do espelho (Lacan, 

1936-1938). Ainda naquele ano, fez menção à identificação em seu texto Luto e 

melancolia, em que trabalha um pouco mais o conceito.  

  Em Psicologia das massas e análise do eu (Freud, 1921), o conceito de 

identificação apareceu expresso por três vertentes. A primeira afirma: 

 
A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão 

de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na pré-

história do complexo de Édipo. Um menino manifesta interesse especial pelo 
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pai; gostaria de crescer como ele, ser como ele e tomar seu lugar em todos os 

aspectos do pai. (Freud, 1921, p. 133)  

 

 Para mim, aquilo que é considerado “interessante” do Outro, aqui podendo estar 

encarnado na figura do pai, é internalizado. Mas essa explicação se faz principiante 

diante de toda trama teórica que tal conceito suscita!
38

 

A segunda, a identificação regressiva, aponta para identificação ocupando o 

lugar do objeto de amor. A identificação acontece com relação ao sintoma do objeto 

amoroso. A essa altura da escrita Freud irá trabalhar que diante da impossibilidade de se 

ter o objeto primeiro de amor, o objeto sexual, o sujeito se liga a um traço desse objeto. 

Portanto, fica posto que “[...] identificação seja parcial e extremamente limitada, 

tomando emprestado apenas um traço isolado da pessoa que é  o objeto dela.] (Freud, 

1921/1969, p. 135). 

 A terceira vertente de identificação trabalhada nessa fase dos escritos de Freud, 

aborda aquela identificação em que não são realizadas investidas sexuais. Seria o caso 

dos coletivos, em que os membros de um grupo se identificam. 

Assim, Freud, atrelado à clínica, segue com as teorizações sobre a identificação. 

Com o artigo A dissolução do complexo de Édipo, escrito em 1925, a identificação 

entra como a possibilidade de saída da vivência edípica à medida que substitui os 

investimentos de ordem libidinal, os quais são sublimados
39

, ou seja, desinvestidos de 

um caráter sexual genital. 

 Freud, em diversos momentos de sua obra, relatou a incompletude da mesma, o 

que aqui marco como sua “consciência insatisfeita” com relação ao que poderia vir. Mas 

ao mesmo tempo suportou a falta, a incompletude, acreditando que mais um passo havia 

sido dado. No entanto, aonde os estudos poderiam chegar, só alguns eventos a 

posteriori anunciariam. E nesse a posteriori, Lacan, com sua releitura do texto 

freudiano, avançou, de maneira significativa no que diz respeito à compreensão do 

conceito de identificação. 

  

  

                                                           
38

 Para maior investigação de processo, consultar O ego e o id (Freud, 1923) 
39 [...]tipo particular de atividade humana (criação literária, artística, intelectual) que não tem nenhuma 

relação aparente com a sexualidade*, mas que extrai sua força da pulsão* sexual, na medida em que esta 

se desloca para um alvo não sexual, investindo objetos socialmente valorizados. (Roudinesco; Plon, 

1998, p. 734; destaque como no original). 
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2.2.1.c A identificação em Lacan 

 

O sujeito “vinga”
40

, passa por uma série de fases as quais Lacan (1936-1938) 

denominou estádios do espelho. Esses “estádios” vão possibilitando que o sujeito se 

estruture de uma maneira ou de outra, se identificando com traços de outros que o 

circundam, ou seja, tomando pra si, incorporando algo advindo do outro que se 

relaciona com esse sujeito em alguma medida.  

Retomando o que Freud denominou de traço único, em Psicologia das massas e 

análise do eu (1921), Lacan amplia a discussão sobre esse “traço” denominando-o como 

traço unário. Muito mais que Freud, Lacan trabalhou esse elemento como o núcleo 

fundamental para a constituição do sujeito, em seu Seminário IX – A identificação 

(1961-1962, tradução de Marcos Bagno não publicada). Para Lacan, o traço unário, 

diferentemente de um traço que diria respeito ao universal trabalhado anteriormente 

pela filosofia de Kant
41

, aponta para uma unicidade, para um ponto de ordem singular 

que se faz presença pela ausência à medida que é sempre “buscado” (a meu ver) pelo 

sujeito, mas nunca atingido.  

 

[...] sabemos que no nível da sucessão freudiana, se vocês me permitem essa 

fórmula, o traço unário nos designa algo que é radical para esta experiência 

original: é a unicidade como tal de volta na repetição. 

 Penso ter marcado suficientemente para vocês que a noção da função 

da repetição no inconsciente se distingue absolutamente de todo ciclo natural, 

no sentido de que o que é acentuado não é seu retorno, é que o que é 

procurado pelo sujeito é sua unicidade significante e enquanto uma das voltas 

da repetição, se se pode dizer, marcou o sujeito que se põe a repetir o que ele 

não poderia evidentemente repetir pois que isso nunca será mais que uma 

repetição, mas com o objetivo, com o desígnio de fazer ressurgir o unário 

primitivo numa de suas voltas. (Lacan, 1961-1962, p. 6; tradução de Marcos 

Bagno não publicada). 

  

 Nesse trecho do Seminário IX, Lacan realizou uma tessitura com relação aos 

conceitos apontando o caráter dinâmico da teoria visto que a mesma vai se fazendo. Ou 

seja, o inconsciente, estruturado como linguagem, se anuncia pelo viés do significante
42

, 

da palavra nomeada, que busca retomar um ponto primitivo, aquele que foi marcado 

pelo significante primeiro, o nome, deixando instaurado o primeiro traço, o único traço 

que funda o sujeito em sua constituição.  

  Muito mais se aprofundou Lacan com relação a esses traços, o que o legado 

deixado por ele em seus escritos e re-escritos não deixa dúvidas sobre isso. Para esse 

                                                           
40

 Forma popular de se designar a sobrevivência de um sujeito que corre risco de vida. 
41

 Consultar O Seminário IX - a Identificação (1961-1962.) 
42

 Verificar o conceito de significante na p. 36 do presente texto. 
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momento da dissertação, me cabe prosseguir como me é possível. 

Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 194), o estádio do espelho elaborado por 

Lacan, se refere ao seguinte: 

 

Expressão cunhada por Jacques Lacan*, em 1936, para designar um 

momento psíquico e ontológico da evolução humana, situado entre os 

primeiros seis e dezoito meses de vida, durante o qual a criança antecipa o 

domínio sobre sua unidade corporal através de uma identificação* com a 

imagem do semelhante e da percepção de sua própria imagem num espelho. 

No Brasil também se usam “estágio do espelho” e “fase do espelho”. 

 

 Portanto, é nesse instante da operação psíquica em que o nome próprio é 

instaurado pela palavra de um terceiro que o sujeito é “fundado” psiquicamente. A 

sensação de completude (com o estado fusional com a mãe) é barrada pela lei advinda 

de um terceiro elemento que, não sendo necessariamente o pai biológico, mas uma voz 

que exerce a função paterna entra em ação, barrando o prazer de unidade com a mãe. 

Essa lei, apresentada através da/e pela linguagem se torna um obstáculo a realização do 

desejo sexual do filho pela mãe. Espera-se que esse desejo seja desviado para outros 

objetos, para outros fins. Na proibição do incesto, ou da situação de fusão em que o 

bebê encontra-se com sua mãe, dá-se aí o que veio a ser nomeado como constituição do 

sujeito
43

. 

 A primeira marca é uma primeira palavra que “fura” o sujeito no seu estado de 

gozo. Aquele ser imerso em uma situação prazerosa é cindido pela palavra primeira que 

o tira de um estado de completude junto à mãe (situada como o Outro nesse momento 

da experiência desse vir-a-ser sujeito, o bebê). Nesse instante da experiência, o bebê é 

“dividido” pelo Nome-do-Pai, pela palavra que funciona como lei a qual marcará a 

possibilidade de constituição do sujeito. A partir do primeiro traço, da primeira marca 

que fará parte do processo de constituição do sujeito e que nunca será alcançado/a pela 

linguagem, outros traços, outras marcas se farão, compondo os trilhamentos pelos quais 

o sujeito irá passar através das vivências que irão lhe ocorrer. O traço unário inaugura o 

processo de constituição do sujeito, funda o sujeito como sujeito dividido, entre o eu 

consciente e o inconsciente. 

 Com a instauração de um nome próprio e de um traço primeiro e único, singular, 

o sujeito sai do que Freud denominou como o Eu Ideal, ou “sua Majestade, o bebê” 

(momento de completude e mistura à mãe) para o Ideal do Eu, que pode ser traduzido 

como o que “Sigmund Freud* utilizou [...] para designar o modelo de referência do eu*, 
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 Sobre a constituição do sujeito, verificar Elia (2004). 
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simultaneamente substituto do narcisismo* perdido da infância e produto da 

identificação* com as figuras parentais e seus substitutos sociais”. (Roudinesco; Plon, 

1998, p. 362). 

 A identificação com o pai (ou a voz que executa a função paterna, a função da 

lei) se dá em relação àquilo que também diz da falta posta ao sujeito ao ser arrebatado 

pelo primeiro significante. Se o “pai” aqui nomeado também se trata de um sujeito 

atravessado pela falta, de ordem da constituição, pode-se concluir que o traço unário 

marca um vazio. Ou seja, esse traço não será resgatado em nenhum momento da vida do 

sujeito, mas a tentativa de resgatá-lo que mobilizará esse sujeito a se identificar com 

traços substitutos pela decorrer da vida. 

Assim, a identificação ao traço aponta para uma falta, nesse 

desencontro inaugural que constitui o sujeito, como o demonstrou o 

Projeto (1895). A repetição surge, então, como repetição significante, 

na tentativa de restabelecer ou restaurar esse momento mítico no que 

ele tem de unicidade; não se trata de um eu-síntese, mas de um eu que 

se constitui como des-ser, como faltoso. (Stenner, 2004). 

 

O que bordeja esse vazio instaurado pelo significante primeiro são os traços que 

“tentam” chegar àquele traço primeiro que foi instaurado. Mas a tentativa não tem êxito 

no sentido de atingir seu objetivo primeiro. 

Os traços se referem às marcas como o olhar, as palavras, o tom de voz, o jeito 

de tocar, o jeito de andar, que vêm dos outros que cercam o sujeito como a mãe, o pai, o 

vizinho, o amigo, a babá. 

 Esses traços não vêm de uma única imagem, ou de uma única fala, mas da 

somatória de vários fragmentos de imagens e dizeres dos quais o sujeito se apropria, 

encontrando no “jeito” do outro, algo daquele traço primeiro, nunca alcançado pelo viés 

da linguagem, mas sempre perseguido. Portanto, os processos identificatórios se dão de 

forma inconsciente, constituindo o sujeito com aquilo que vem do outro, porém de 

maneira singular, única. Esses traços funcionam como bordas que ancoram o sujeito 

impulsionando-o a buscar, eternamente aquele real para sempre perdido.   

Por adotar essa concepção de sujeito, optei, portanto, para além das narrativas 

pelo dispositivo metodológico das conversações, pois pretendo “rastrear” os traços 

possibilitadores dos processos identificatórios.  

No entanto, primeiramente, apresentarei um breve histórico do campo 

Psicanálise e Educação, para nele situar as pesquisas que utilizaram o dispositivo das 

conversações. 
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2.2.2 O campo Psicanálise e Educação 

 

 Privilegiei, inicialmente, a leitura da apresentação do dossiê sobre Psicanálise e 

Educação (2009) bem como a análise do Estado da Arte realizado por Pereira et al 

(2015) com a pretensão de realizar um breve relato a respeito do campo em que situo a 

presente dissertação: Psicanálise e Educação.  

 Freud (1925), em sua sinceridade com relação aos avanços e retrocessos que 

ocorreram em sua obra, não negou o quanto as investigações da Psicanálise foram 

limitadas no decorrer de seu percurso. No entanto, se mostrou “pré-ocupado” em 

relação às contribuições possíveis da Psicanálise em relação ao campo da Educação. 

 Estudiosos como Pfister (1873 – 1956), Neill (1883-1973) e, no Brasil, Ramos 

(1903-1949) não recuaram da tarefa pioneira de atrelar novas possibilidades à 

Educação, considerando um viés menos repressor, menos enquadrado, que rompendo 

com o higienismo dos anos de 1960 a 1970, pode trazer contribuições a um campo de 

saber colocado por Freud entre as “profissões impossíveis”. Retomo aqui o que Freud 

mencionou ao nomear a Educação como tarefa impossível. Não se trata, com esse 

significante, “impossível” de inviabilizar a profissão em si, ou perder as esperanças de 

alcançar um espaço de circulação de “saber”
44

 em que avanços sejam possíveis para 

as/os “mestras/es”. Todavia, “impossível” se refere àquela “parte” do sujeito que não é 

“educável” ou domesticado. Se me utilizo dos instintos para explicar aquilo que rompe 

sem censura nos animais, me refiro às pulsões
45

 para dizer dos seres humanos, seres de 

linguagem. 

 Nesse sentido, pode-se entender a Psicanálise, no seu estatuto de ciência e 

também na relação com o campo da Educação, da seguinte forma:  
 

Trata-se de uma ciência às avessas, que concebe o sujeito como descentrado, 

desprovido de qualquer essência, sempre refeito de acordo com as relações 

sociais que estabelece, pois são essas relações, as relações com o outro da 

linguagem, que levam o sujeito a se constituir como tal. Nada mais estranho 

à Psicanálise do que se reduzir a uma teoria geral e universal do homem. 

(Pereira; Santiago; Teixeira, 2009; s/p, grifo meu).  

 

 Portanto, a Psicanálise não pretende criar “fórmulas” para se “adequar” à 

Educação realizando a normatividade, as regras, que lhes são próprias (à Educação) 

desde o início de sua história. No entanto, quando a Educação permite uma abertura 
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 Tratarei da conceituação de saber logo mais na discussão dos dados.  
45

 “Termo surgido na França em 1625*, derivado do latim pulsio para designar o ato de impulsionar. 

Empregado por Sigmund Freud* a partir de 1905, tornou-se um grande conceito da doutrina psicanalítica, 

definido como a carga energética que se encontra na origem da atividade motora do organismo e do 

funcionamento psíquico inconsciente do homem.” (Roudinesco; Plon ;1998; p. 628). 
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para os estudos das subjetividades, a possibilidade de uma relação entre tais campos se 

dá de maneira mais realista no sentido de não anular o mal-estar que Freud aponta desde 

o princípio da sua obra, além dos equívocos de comunicação, das incertezas, das quedas 

das imagens ilusórias. 

Pereira e Silveira (2015) se ocuparam de marcar que foi entre o final dos anos de 

1970, na Europa, e dos anos de 1980, no Brasil, que pesquisadoras/res professoras/es, 

dentre elas/es “Mannoni, Filloux, Cifali, Millot, Tizio, Cordiè e outros” (na Europa) e 

“Mokrejs, Kupfer, Almeida, Folberg, Lajonquière, Mrech etc.” (no Brasil) trabalharam 

possibilitando a independência do campo Psicanálise e Educação da “disciplina”  

Psicologia do Desenvolvimento. A leitura da instância do inconsciente, também na 

Educação, passa a legitimar cada vez mais a Psicanálise no campo científico. 

A seguir, abordarei alguns estudos relativos às pesquisas realizadas no campo da 

Psicanálise e Educação. 

 

2.2.3 Pesquisas em Psicanálise e Educação 

 

Em 2010, Kupfer et al realizaram o considerado primeiro Estado da Arte sobre 

Psicanálise e Educação significativo no Brasil. Partindo desse trabalho Pereira, entre os 

anos de 2010 e 2012, contando com a colaboração de seus alunos de pós-graduação, 

realizou um novo levantamento dos trabalhos pertencentes a esse campo, ampliando o 

que já havia sido levantado por Kupfer. Seguindo aquilo que foi proposto pelo “Grupo 

de Trabalho de Psicanálise e Educação da Associação Nacional de Pesquisas”, iniciou-

se a investigação. 

 

Pesquisou-se, então, o acervo através de fontes como o próprio estado da 

arte de Kupfer e grupo, dados do LEPSI-USP, como também os bancos 

eletrônicos de trabalhos da CAPES, do Google Acadêmico, do SciElO, da 

BVS-Psi, de outras universidades brasileiras e de editoras de livros. Isso 

resultou em um survey bibliográfico, intitulado Estado da Arte em 

Psicanálise e Educação no Brasil (1987-2012), de Pereira, Kupfer, Sousa e 

Fidelis (2012). Com 635 teses, dissertações, artigos e livros, construiu-se um 

espectro nacionalmente abrangente sobre o que se produziu, com que capital 

acadêmico contamos hoje e quais os rumos, as tendências e as linhas de força 

que esses trabalhos vetorizam em relação ao campo brasileiro da psicanálise 

e educação na virada de milênio. (Pereira; Silveira, 2015). 

 

Os 635 trabalhos foram analisados a partir de 13 eixos temáticos: 

 

Subjetividade (113 títulos); 2. Psicanálise e educação (92); 3. Infância (80); 

4. Relação professor-aluno (74); 5. Formação de professores (65); 6. 

Aprendizagem (60); 7. Inclusão (60); 8. Mal-estar docente (58); 9. 

Adolescência (54); 10. Saúde mental, autismo, TDAH (37); 11. Violência 
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(28); 12. Linguagem (24); 13. Fracasso escolar (20)
3
. (Pereira e Silveira, 

2015). 

 

Dentre eles “quase 40% dos trabalhos publicados ou defendidos concentram-se 

em eixos temáticos que giram em torno da subjetividade, de teorias da psicanálise e 

educação e da infância.” (Pereira e al, 2012). Entre os temas que envolvem a 

subjetividade, encontram-se as questões relativas à vida pessoal da/o professora/r, seus 

impasses diante da profissão, as relação dessas/es profissionais com a formação, bem 

como a “subjetividade das mulheres professoras”. 

O LEPSI – USP (Laboratório de Pesquisas e Estudos Psicanalíticos e 

Educacionais sobre a Infância – Universidade de São Paulo) em muito contribui para o 

aumento de trabalhos realizados no campo desde a sua fundação em 1998, por Kupfer e 

de Lajonquière. A partir de eventos realizados pelo Lepsi – USP, inclusive 

internacionais, muitas outras instituições vêm se envolvendo com as pesquisas. Os 

SIMPINFA‟s, da Argentina e os CLIOPSY‟s, da França fazem parte de eventos 

internacionais que equivalem aos eventos do Lepsi, marcando um lugar de 

reconhecimento e relevância do campo. Atualmente, o LEPSI conta também com 

pesquisadores da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), UFMG (Universidade 

Federal de Minas Gerais) e UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto).  

 Nos eventos do Lepsi, as/os pesquisadoras/es e profissionais que fazem uma 

articulação entre os temas da Educação e Psicanálise,  
 

[...]abordam temas como Formação de professores, Educação e Psicanálise; 

Subjetividade no âmbito escolar; Novos modos de aprendizagem; Mal-estar 

na Educação; Adolescência e Psicanálise; Socioeducação, Criminalidade e 

Violência; Infância com problemas educativos, autismos e TGD‟s
46

; 

Fracassos e sucessos escolares; Sintomas na Educação, e outros afins.” 

(Caderno de Programação do Lepsi, 2016, p. 2) 

 

Ainda sobre o Lepsi cabe mencionar que 

 

O LEPSI é igualmente responsável pela edição do periódico científico Estilos 

da Clínica: Revista Sobre a Infância com Problemas, com selo editorial do 

IPUSP e qualificada pela CAPES e pela AeReS na França. Em 2006, funda 

com a Universidade Nacional de Mar del Plata, em conjunto com outras 

universidades da América Latina, a RED INFEIES (Red de Estudios e 

investigaciones Psicoanalíticas e Interdisciplinares en Infancia e 

Instituciones). (Caderno de Programação do Lepsi, 2016, p. 4) 

 

Em São Paulo, nomes como Kupfer, Lajonquière, Voltolini parecem sujeitos 

fundamentais de serem lembrados como professoras/es doutoras/es componentes do 
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Lepsi. Dentre outras/os pesquisadoras/res professoras/res, cito nomes que vem fazendo 

parte do campo Psicanálise e Educação, em Minas Gerais, desde os primeiros anos de 

andamento do Lepsi: Lopes, Pereira, Diniz, Rahme. 

Geralmente, o Colóquio Internacional do Lepsi vem sendo realizado em São 

Paulo (SP), embora desde 1996, a professora Eliane Marta T. Lopes tenha começado, 

pioneiramente, as pesquisas do campo em Minas Gerais, na UFMG. Em 2016, o 

Colóquio Internacional do Lepsi, foi realizado em Belo Horizonte (MG), onde também 

se inaugurou o LEPSI – Minas Gerais. 

No XI Colóquio Internacional do Lepsi (2016), que pela primeira vez foi 

realizado em Belo Horizonte (MG), foi dada a continuidade de temas já levantados e 

trabalhados nos colóquios anteriores. O que fazer com os sintomas na Educação, no 

último colóquio, foi o tema privilegiado que apareceu como uma interrogação. 

Considera-se aqui o sintoma como mais que um sinalizador da doença, mas como fruto 

de uma cena, uma vivência que não foi suportada pela consciência através de uma 

operação que Freud denominou de recalque e foi para o inconsciente. Geralmente essa 

cena ou vivência tem origem sexual. O sintoma seria o resultado de um conteúdo que 

escapa do inconsciente, um substituto de uma satisfação pulsional. E avanço me 

pautando na ótica lacaniana e fazendo uso das palavras de Pereira (2012, p. 53), 

coordenador geral do XI Cóloquio do Lepsi/2016, que afirmou o seguinte sobre o 

sintoma: 

 
[...] ele é aquilo que mescla restrição e satisfação, interdição e gozo, pois, se 

há alguma realização de desejo, esta se dá de maneira enviesada. Logo, o 

sintoma é para o sujeito, ao mesmo tempo, aquilo que não anda bem, já que 

lhe causa sofrimento; mas também aquilo que lhe cabe bem, já que ele passa 

a gozar e se instituir com seu sintoma. Assim, ele é, com efeito, problema e 

solução (Laia, 2008). É problema, pois incapacita o neurótico de aproveitar a 

sua vida; mas é também solução porque é a resposta a essa incapacidade, 

garantindo ao neurótico uma forma específica de satisfação. (2012, p. 53) 

 

Para que o trabalho se desse, três eixos de discussão foram eleitos, a partir dos 

levantamentos em Minas Gerais, sendo as/os pesquisadoras/es divididos em salas de 

trabalho de acordo com seus temas de pesquisa. O primeiro eixo foi intitulado 

“Adolescência: violência e socioeducação”. O segundo, “Infância: impasses com o 

saber, sofrimento e inclusão”. E o terceiro, “Docência: mal-estar na educação e 

formação”.  

Sobre o eixo da Adolescência, pode-se verificar que a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e a Universidade de São Paulo (USP) são as instituições que 

mais apresentaram pesquisas sobre o tema, segundo Penna (2017). Entre os trabalhos de 
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investigados entre 2000 e 2014 nos bancos de dados da Biblioteca Brasileira Digital de 

Teses e Dissertações (BTDT), 49 foram dissertações de Mestrados Acadêmicos, 1 

dissertação de Mestrado Profissional e 22 teses de Doutorado, somando 72 pesquisas 

que tangenciam o tema Adolescência e Psicanálise. Outros campos se dedicaram ao 

estudo da adolescência associada à Psicanálise e Educação, como a Psicologia, a 

Medicina etc., no entanto é o campo da Educação que privilegia tais estudos, segundo 

Penna (2017). 

No que diz respeito ao segundo eixo investigado no colóquio de 2016, “Infância: 

impasses com o saber, sofrimento e inclusão”, os trabalhos investigados por Pereira e 

Silveira (2015) apontaram a relação do tema de maneira significativa com o tema das 

políticas públicas no Brasil que não mostram coerência e relevância quando se refere à 

acessibilidade e de fato, uma possibilidade de relação efetiva para além dos pares 

(profissionais de uma mesma área). As “barreiras” fazem parte de uma série de 

significantes que encaminham os trabalhos relacionados a esse tema. Rahme (2014) 

apresentou uma trajetória histórica sobre o tema a qual tornou possível um 

entendimento mais pormenorizado a respeito. 

Sobre o terceiro eixo, “Docência: mal-estar na educação e formação”, parece se 

tratar de um tema que vem crescendo em termos de investigação no campo. Englobando 

pelo menos dois dos eixos temáticos investigados por Pereira e Silveira (2015), esse se 

trata de um eixo, que abordando a Educação como um campo que só se faz possível na 

relação estabelecida entre professora/r e aluna/o, entre aluna/o e professora/r, considera 

a formação consequência do estabelecimento da relação entre um sujeito e outro 

sujeito. Em Pereira (2016), faz-se possível verificar no capítulo 2, o alto índice de 

afastamentos de professoras/es por questões de saúde tanto física quanto psíquica.  

A coerência entre a análise do Estado da Arte realizada por Pereira e Silveira 

(2015) e os eixos de trabalho distribuídos no Lepsi/2016 pode ser constatada tendo em 

vista o número de trabalhos que envolvem os temas em questão. 

Como elegi as conversações como dispositivo metodológico para a presente 

pesquisa, realizarei o relato de alguns dados que considero significativos sobre o tema. 

Sobre os estudos que vêm sendo realizados sobre as conversações no Brasil, descreverei 

o que me foi possível encontrar a partir de uma investigação realizada nos dados 

disponíveis sobre o Estado da Arte relativo à Psicanálise e Educação por Pereira et al 

(2012), entre os anos de 1987 e 2012.  

Sobre o dispositivo da conversação, foi verificado no estado da arte de Pereira et 
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al (2012)
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, as palavras-chave de cada trabalho analisado na relação publicada. Apenas 

três dos trabalhos apresentaram o termo conversação entre suas palavras-chave. 

Memória educativa ocorreu três vezes (sendo duas delas ligadas à formação e apenas 

uma ligada à identidade), história de vida de professor duas vezes, e história pessoal 

uma vez.  

Sobre os três trabalhos do Estado da Arte em que a conversação entrou como 

palavra-chave, ver quadro abaixo: 

 
Autora/r Claudia Alves Jacob Luiza Mendes Rubim; Vera 

Lopes Besset 

Margarete Parreira Miranda 

Título/ano “Conversação com 

educadores: uma troca 

possível” /2008 

“Psicanálise e educação – 

desafios e 

perspectivas”/2007 

“O mal-estar do professor 

em face da criança 

considerada problema: um 

estudo de psicanálise 

aplicado à educação”/2010. 

 

Palavras-

chave 

Contemporaneidade; 

conversação; Educação; 

fracasso escolar; 

Psicanálise 

Psicanálise; Intervenção; 

Educação; Espaço de 

conversação 

Criança considerada 

problema; mal-estar do 

professor; segregação; 

psicanálise aplicada; 

conversação. 

 

Resumo O presente artigo pretende 
discutir, na interface entre 
psicanálise e educação, 
algumas consequências 
extraídas de dez encontros 
realizados em três escolas 
do município do Rio de 
Janeiro. O dispositivo 
implantado, sob a forma de 
rede interdisciplinar, busca 
refletir sobre alguns 
parâmetros que norteiam 
essas práticas, tendo como 
objeto de investigação e 
troca o desafio que o 
fracasso escolar impõe a 
psicanalistas e educadores. 
A ênfase recai sobre essa 
problemática, que incide 
como uma patologia na 
cultura contemporânea, e 
os novos paradigmas que 
regem as ações político-
educacionais do Estado. 
Alguns testemunhos da 
prática de "conversação" 
são trazidos para elucidar 
os modos discursivos 
predominantes na fala dos 
educadores. 

Neste texto propomos-nos 
a investigar a interseção 
psicanálise e educação com 
o intuito de abordar um uso 
possível da psicanálise em 
escolas. Para tal, partimos 
de uma premissa, 
construída a partir da 
prática, de que a psicanálise 
se apresenta como um meio 
particular de dar tratamento 
ao real em jogo na 
educação, na atualidade. 
Ao se ofertar um espaço no 
qual os educadores, pais e 
alunos possam falar sobre 
suas experi ências, 
inquietações e angústias, 
entendido como um espaço 
de conversação, 
acreditamos que os 
envolvidos podem 
vislumbrar soluções 
inéditas para os impasses 
inerentes à educação. 
 

Ao elegermos como objeto 
de nossos estudos o mal-
estar do professor em face 
da criança considerada 
problema, objetivamos 
extrair desse contexto 
conhecimentos que 
pudessem estender a 
margem de entendimento e 
interferir no que fracassa na 
relação professor-aluno-
aprendizagem. Formulamos 
a hipótese de que a criança 
é considerada problema no 
momento em que o 
professor se vê destituído 
de sua função de ensinar. 
Os professores de crianças 
de sete a onze anos, de três 
escolas públicas municipais 
da cidade de Belo 
Horizonte, foram 
escolhidos como sujeitos 
de nossa pesquisa. Em 
nossos estudos teóricos, 
constatamos que as 
investigações sobre o mal-
estar dos professores se 
avolumaram nos últimos 
vinte anos, em vários 
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 países do mundo ocidental. 
Averiguamos também que 
a criança é considerada 
problema desde a primeira 
metade do século XX até 
os nossos dias, alterando-se 
apenas a roupagem da 
apresentação desse 
sintoma. Ao adotarmos 
como metodologia de 
campo as Conversações, 
dispositivo da psicanálise 
aplicada à educação, 
apostamos nos efeitos de 
uma pesquisa-intervenção 
que tem como princípio 
interferir nos discursos 
cristalizados e promover 
deslocamentos e 
transformações no dizer e 
no fazer dos professores. 
Foi possível identificar, em 
nossas investigações, o 
circuito do discurso que 
reforça o fracasso, assim 
como o outro viés, o da 
transmissão possível. Na 
contramão do discurso da 
ciência que segrega a 
subjetividade, a psicanálise 
aplicada à educação pode 
contribuir para que o 
sujeito não se aliene das 
propostas civilizatórias e 
possa encontrar na escola 
um lugar de enlaçamento 
social. 

Quadro 1 : A conversação em trabalhos sobre psicanálise e educação 

(Fonte: Pesquisa realizada por Pereira et al, 2013) 

Entre as dissertações encontradas sobre o Estado da Arte, não houve nenhuma 

em que aparecesse a palavra-chave conversação. Entre as teses de doutorado, apenas 

em uma essa foi encontrada: “O mal-estar do professor em face da criança considerada 

problema: um estudo de psicanálise aplicado à educação”, de Miranda (2010). 

Assim, parti para a ampliação da pesquisa, pois tinha notícias de mais trabalhos 

que usaram o referido dispositivo em articulação com as pesquisas realizadas em 

programas de Pós- graduação, especialmente na UFMG e na UFOP. 

Embora não tenha palavras-chaves em evidência, pude verificar que o artigo “As 

conversações e a psicanálise aplicada à educação: um estudo do mal-estar do professor e 

o aluno considerado problema” (Miranda; Santiago, 2011), bem como o artigo “A 

conversação e a intervenção sobre o mal-estar docente e o abuso sexual infantil” (Diniz; 

Torres; Itaborahy; Machado, 2011) abordaram e utilizaram o dispositivo da conversação 
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em suas pesquisas.  

O artigo “Pesquisa em psicanálise e educação: a conversação como metodologia 

de pesquisa” (Miranda; Vasconcelos; Santiago, 2006, documento eletrônico) embora 

não esteja presente entre os trabalhos do Estado da Arte de Pereira et al (2012), se 

mostrou de fundamental importância, visto que se tratou do único artigo encontrado 

entre as pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que aborda com o tema específico da 

conversação dando destaque para a questão metodológica. 

Apresentarei no quadro abaixo, alguns dos trabalhos realizados na UFMG que 

utilizaram a conversação como dispositivo metodológico:  

 
Autora/r Título/ano Tipo de Trabalho 

Márcio Boaventura Júnior Lá fora... na rua é diferente!: 

adolescência, escola e sintoma/2012 

Dissertação de 

Mestrado 

Jacia Maria Soares dos Santos A transferência no processo pedagógico: 

quando fenômenos subjetivos interferem 

na relação ensino-aprendizagem/ 2009 

Dissertação de 

Mestrado 

Renata Nunes Vasconcelos Violência escolar: uma das manifestações 

contemporâneas do fracasso escolar/ 2010 

Tese de Doutorado 

Márcia Regina de Mesquita Uma experiência de conversação com 

adolescentes agressivos no espaço 

escolar: o que eles dizem?/ 2014 

Dissertação de 

Mestrado 

Arabela Vieira dos Santos Silva 

Franco 

Ser ou não ser bilíngue: os 

posicionamentos subjetivos de um 

professor de inglês diante do outro/ 2016 

Dissertação de 

Mestrado 

 Magda Helena Balbino 

Casarotti. 

Sexualidade e educação infantil: impasses 

dos professores diante das questões das 

crianças/ 2009 

Dissertação de 

Mestrado 

Quadro 2 : A conversação em dissertações e teses da UFMG 

(Fonte: Repositório da UFMG, disponível em: www.bibliotecadigital.ufmg.br) 

 

Também na UFOP, os trabalhos que o utilizaram o dispositivo metodológico da 

conversação, também puderam se verificados: 

 
Autora/r Título/ano Tipo de Trabalho 

Cláudia Itaborahy Ferraz A mulher professora e seus tropeços 

diante da diferença/2013 

Dissertação de Mestrado 

Filipe Nolasco Pedrosa A transmissão do gosto musical: 

escutando professores/as de música/2015 

Dissertação de Mestrado 

Natália Goulart Pelegrini Esbarrar no texto, esbarrar na vida: a 

escrita feminina como experiência e 

invenção para a formação docente/2016 

Dissertação de Mestrado 

Olga Ferreira e Penna Como é ser adolescente? Sobre a 

adolescência e seu (s) nós/ 2017 

Dissertação de Mestrado 

Quadro 3: A conversação em dissertações da UFOP 

(Fonte: repositório da UFOP, disponível em www.repositorio.ufop.br) 

 

http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5665
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5665


57 
 

Entre pesquisadoras e pesquisadores que se dedicaram aos seus estudos fazendo 

uso do dispositivo da conversação, acredito de suma importância citar alguns nomes 

além dos já citados. Entre as/os autoras/res cito Ana Lydia Bezerra Santiago 

(Universidade Federal de Minas Gerais), Luciana Gageiro Coutinho (Universidade 

Federal Fluminense), Nádia Laguárdia de Lima (Universidade Federal de Minas Gerais).  

A partir da breve explanação sobre as pesquisas no campo Psicanálise e 

Educação, não poderia deixar de marcar a modalidade de pesquisa pela qual optei 

realizar o presente trabalho. 

 

2.2.4 A pesquisa-intervenção 

 

A pesquisa-intervenção se trata de uma modalidade de investigação que 

considera tanto a/o pesquisadora/r como os sujeitos implicados no processo de pesquisar 

estão expostos ao inesperado. Segundo Ferrari (2008, p. 87), mais do que a busca de 

elementos constatados e “discussão de um problema”, pensa-se na possibilidade de 

transformação dos sujeitos que fazem parte desse trabalho. 

Foi no início do século XXI que as polêmicas sobre tal método se abrandaram e 

várias/os pesquisadoras/res, com diferentes abordagens teóricas, começaram a se utilizar 

da pesquisa-intervenção, lançando mão de instrumentos, como oficinas de escrita, 

grupos de reflexão e, também, as conversações (dispositivo metodológico que será 

discutido logo à frente). 

Garcez e Cohen (2011) são autoras que se propuseram a discutir o fato de toda 

pesquisa ter um caráter de intervenção, ou em relação ao objeto de pesquisa ou em 

relação à/ao própria/o pesquisadora/r. Marcaram, portanto, a impossibilidade da 

neutralidade da/o pesquisadora/r, fato que acaba por marcar um estilo, uma 

singularidade. 

O significado de intervenção (grifo meu) pode dizer respeito ao ato, à 

participação e à transformação da realidade, mas também à implicação e 

comprometimento da/o pesquisadora/r, segundo as autoras citadas anteriormente. 

Segundo Castro (2008, p. 29), “incorporar a intervenção do pesquisador no que é 

pesquisado, esse se constitui o grande desafio do paradigma da pesquisa-intervenção”. 

A pesquisa-intervenção é também utilizada pelo campo da Psicanálise, e, à 

medida que essa dialoga e também atua junto a outro campo de saber, como é o caso da 

Educação, tornou-se possível pensar sua utilização no campo Psicanálise e Educação.  

Ferrari (2008, p. 91) discute a questão trabalhada por Lacan (1954-1955) de 

como o ensino é “problemático”. E continua: 
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Mas, assegura, nunca se viu um professor em falta por ignorância, já que 

jamais se viu alguém ficar desprovido do que dizer, se ocupa a posição de ser 

aquele que ensina. E, por isso mesmo, ele pensava “que só é ensino 

verdadeiro” aquele que desperta uma insistência naqueles que escutam, algo 

da ordem deste “desejo de saber que só pode surgir quando eles próprios 

tomaram a medida da ignorância como tal – naquilo que ela é, como tal, 

fecunda – e isso também vale para aquele que ensina”. 

  

O ensino não escapa aos efeitos do inconsciente. A maneira como uma/um 

professora/r se coloca na cena com significantes que lhes escapam através da fala faz 

emergir o discurso pelo qual elas/es se encontram capturados. A ordem vigente 

instalada na contemporaneidade se anuncia através da linguagem, através do discurso. 

Entretanto, “restos” se evidenciam e aparecem nos atos falhos, nas interrogações que 

não encontram respostas, no silêncio, naquilo que falta.  

E seguindo essa premissa, torna-se imprescindível o esclarecimento (ou pelo 

menos a tentativa dele!) de que o significante intervenção, nesse caso, não diz respeito à 

um objetivo definitivo e colocado a priori, mas sim, à abertura de uma possibilidade de 

mudança que pode se efetivar ou não. O efeito da intervenção se revela num a 

posteriori, de maneira singular, considerando a subjetividade pautada no sujeito do 

inconsciente. O provisório se trata de outro significante que participa desse campo de 

saber. Paulon (2005, p. 21) afirmou o seguinte: 
 

Abre-se aí a possibilidade de pensar a intervenção como um caminhar mútuo 

por processos mutantes que, justo por não poder ser resumida ao encontro de 

unidades distintas (sujeitos da investigação X objetos a serem investigados), 

não pode ser pensada como uma mudança antecipável. Ao operar no plano 

dos acontecimentos, a intervenção deve guardar sempre a possibilidade do 

ineditismo da experiência humana, e o pesquisador a disposição para 

acompanhá-la e surpreender-se com ela. 

 

Garcez e Cohen (2011) enfatizaram a possibilidade de mudanças pela fala, com 

o deslizar de significantes, bem como o efeito de laços transferenciais. As autoras 

referiram-se aos alunos. No entanto, pode-se pensar essa mudança por meio da fala 

também com relação às/aos professoras/es no sentido dos mesmos operarem para além 

de uma apropriação “imperativa da palavra” (Garcez; Cohen, 2011, p. 677). 

A pesquisa-intervenção pode, portanto, ser considerada qualquer modalidade de 

pesquisa, inclusive a teórica, à medida que pretende operar uma transformação. Ainda 

que sejam nomeadas como “intervenção indireta ou intervenção teórica” (Garcez; 

Cohen, 2011, p. 680). 

Compreender a pesquisa-intervenção como uma metodologia que avança no 

sentido de romper com as dualidades estanques objetividade/subjetividade assim como 
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prática/teoria e sujeito/objeto parece ponto sine qua non para que se evitem possíveis 

equívocos, muitas vezes, decorrentes da utilização diferenciada de significados em cada 

campo de saber. 
 

Se, entretanto, acompanharmos o argumento resultante da longa trajetória de 

experimentações e reflexões acerca da complexidade inerente ao ato de 

pesquisar e entendermos a ação de pesquisa como uma intervenção no rastro 

dos acontecimentos, nos movimentos criativos de novas formas de 

subjetivação, tanto quanto de produção de conhecimento, nos alinharemos às 

compreensões sócio-analíticas quando afirmam a cientificidade da pesquisa 

justamente ali na superação do maniqueísmo objetividade-subjetividade que 

por tanto tempo demarcou fronteiras entre o empírico e o científico. (Paulon, 

2005, p. 24). 

 

Destaco Diniz (2005) que trabalhou com a pesquisa-intervenção utilizando o 

método clínico, trabalho este que desembocou na disciplina do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFOP, “Sujeito: constituição e identidades culturais”, 

ministrada conjuntamente por Margareth Diniz e Carla Jatobá também no ano de 2014.  

Sobre tal método, discorro a seguir. 

 

2.2.5 O método clínico 

  

Destaco Diniz (2005) que trabalhou com a pesquisa-intervenção utilizando o 

método clínico, trabalho este que desembocou na disciplina do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFOP, “Sujeito: constituição e identidades culturais”, 

ministrada conjuntamente por Diniz e Ferreira também no ano de 2014.  

O método clínico, para sua conceitualização e consistência teórica, recebeu a 

contribuição de autores, como Lévy (2001), Turato (2003), Hatchuel (2005) e Diniz 

(2006). 

A discussão do método clínico pode ser iniciada com a seguinte afirmação de 

Diniz (2006, p. 5): “A verdade científica é sempre parcial, não é total, completa, 

acabada, como o pensamento humano anseia tão profundamente”. Portanto, com essa 

afirmação, se valida a problematização de um método que leva em consideração o 

inconsciente.  

Segundo Diniz (2006, p. 2), o método clínico:  

 
É definido como um método que permite a abordagem do outro, nas relações 

interindividuais e nas relações sociais. É também uma démarche ativa de 

pesquisa e de intervenção, que considera os valores e as posições subjetivas 

no trabalho científico, além de permitir explicitar a relação do sujeito com o 

saber.  
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 Afirmou também que: 

 
De uma maneira geral, a perspectiva clínica evolui tanto a partir das 

concepções diferenciadas de ajuda, definida conforme se trate de trabalho 

social, de profissões paramédicas, de religiosos e de psicólogos, quanto a 

partir do momento em que outras disciplinas nas ciências humanas, a 

Sociologia, a Antropologia, a Psicossociologia, nela se fundamentaram com 

preocupações e contextos diferentes, bem como com o trabalho analítico, que 

coloca o sujeito em posição de palavra dirigindo-se a um/a analista que não 

se permite qualquer ação a seu respeito e que recusa, para si mesmo, toda 

posição de dominação, se destacando completamente do típico “diagnóstico, 

prognóstico, prescrição” da medicina, destacando a análise das relações 

transferenciais e contratranferenciais no centro do processo, estabelecendo a 

clínica como “uma conduta e uma ética da verdade” (Diniz, 2011, p. 12). 

 

O método clínico aborda e considera aquilo que não parece usual nas produções 

científicas. Leva em conta os impasses, os embaraços, as dificuldades que o/a 

pesquisador/a enfrenta na realização de uma pesquisa, considerando os aspectos 

inconscientes, que atravessam tanto o campo científico como a formação docente. 

Partindo da concepção de sujeito dividido, faltoso, incompleto, barrado e 

constituído que a Psicanálise sustenta, teoricamente, clinicamente e, portanto, 

subjetivamente, a escolha por um método, ou metodologia, que se pautasse em tais 

aportes teóricos/práticos. A intervenção, aqui considerada também como um 

posicionamento ético com relação ao “não-dizer” explicitamente do sujeito 

inconsciente, marcou o ponto fundamental de investigação deste trabalho. 

Considerando que há diversas formas de operar o método clínico no campo 

científico e aqui na Educação, o mesmo acabou por me levar às conversações, aqui 

tomada como dispositivo da pesquisa-intervenção sobre o qual discuto a seguir. 

 

2.2.6 As conversações 

  

A conversação é uma metodologia de pesquisa em grupo, situada no campo da 

pesquisa clínica, utilizada por aqueles que pretendem investigar o campo da Psicanálise 

e Educação, à medida que se trata de um dispositivo que poderá capturar os momentos 

em que o inconsciente incide. Foi criada na França, nos anos 1990, por Jacques Allain-

Miller de acordo com Miranda; Vasconcelos; Santiago, 2006. Tais pesquisadoras 

trabalharam na esteira desse conceito em suas pesquisas desenvolvidas nos anos 2000 

no Brasil como dispositivo clínico para abrir o campo de palavras entre os psicanalistas, 

como possibilidade de debater temas que atravessam a orientação da Psicanálise. Em 

1996, o CIEN (Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Infância), criado na França, 
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começou a utilizar esse dispositivo com o objetivo, para as equipes interdisciplinares, de 

“visitar, regularmente, crianças e jovens, onde passam a maior parte de suas vidas, ou 

seja, a escola” (Lacadée, 1999/2000 apud Miranda; Vasconcelos; Santiago, 2006, 

documento eletrônico). Inicialmente, foi utilizada com grupos de crianças e 

adolescentes. À medida que se foram observando efeitos nas posições desses sujeitos 

diante do mal-estar presente nos espaços sociais, foi estendida também aos professores. 

 
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(NIPSE/FAE/UFMG), dentro dos seus objetivos de promover estudos e 

investigações psicanalíticos em temas concernentes à inserção de crianças e 

jovens na educação, vem desenvolvendo atividades que buscam aprofundar 

a metodologia da conversação (Miranda; Vasconcelos; Santiago, 2006, 

documento eletrônico). 

 

 Portanto, a conversação se constrói a partir da “associação livre coletivizada”, ou 

seja, na fala livre. Mas não se trata de um “blablablá” sem objetivo. É muito mais a 

aposta de que as palavras, os significantes possam circular, partindo de um tema que, 

geralmente, diz respeito ao mal-estar presente nas relações educacionais e nos pontos de 

embaraçamentos nas questões com a relação dos sujeitos com o aprender. Cabe marcar 

que a Psicanálise leva em conta o sujeito singular já imerso no campo do social. 

 No entanto, é importante esclarecer que não se espera uma conclusão grupal ao 

final de uma conversação. Diferente disso acredita-se que, num momento de 

socialização, do sujeito fazendo laço social, num momento de grupo, possa aparecer, a 

partir dos significantes e seus deslizamentos, algo que se poderia chamar de efeito, de 

produção. Seria, assim, uma produção de cada um, de cada sujeito singular que, à 

medida que fala da sua “meia” verdade, convoca, evoca o outro a também dizer uma 

“meia” verdade, “meias” verdades singulares e próprias de cada um.  

 
A subversão que a conversação propõe encontra-se no conteúdo do que se vai 

falar. Não é solicitado um saber já sabido, predeterminado, pois a fala é a 

própria de cada sujeito. Pauta, conteúdo definido, roteiro pré-determinado 

não se consubstancia em uma conversação, pois o que se busca é um falar 

dos próprios sujeitos que dela participam e ensinam a quem conversa com 

eles. Não se trata também de buscar a interação entre os componentes do 

grupo. Trocas, consensos, rupturas, dissensos, e descontinuidades daquilo 

que é dito não compõem o universo do detalhe que estamos dizendo. Neste 

aspecto, as conversações se distanciam dos grupos focais. A observação 

detalhada dos participantes que contam, uns aos outros, fatos, histórias 

e situações, nas interações de grupo, procurando através das seqüências de 

falas, [...] “compreender o impacto das vivências do grupo sobre as trocas 

entre os participantes é o foco central dos grupos focais” (Gatti, 2004, p. 47). 

Por isso não se trata de enunciação coletiva. (Miranda; Vasconcelos; 

Santiago, 2006, documento eletrônico). 
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Nesse momento de encontro algo de uma ordem nova pode emergir. O que cada 

um fará com isso não se sabe a priori. Aliás, parece que esse nem é o objetivo da 

conversação. A oferta de palavras pode possibilitar a saída dos sujeitos de posições 

muito arcaicas, de ordem identificatória (aquilo que foi sendo marcado 

inconscientemente, posicionando o sujeito de uma forma ou de outra).  

 
Não é objetivo da conversação substituir uma identificação por outra melhor, 

fazendo o uso da palavra em prol de um ideal benfeitor. As conversações 

conduzidas pela ética da Psicanálise têm o uso da palavra como causalidade 

psíquica e não em benefício de psicoterapia científica, generalizada e 

generalizante, que desconhece o sujeito (Miranda; Vasconcelos; Santiago, 

2005, documento eletrônico).  

 

Todos os atos falhos, os chistes, os enganos, embaraços, mal-entendidos, 

impasses são materiais preciosos nas conversações. Porque anunciam algo da ordem do 

sujeito, portanto da ordem do inconsciente. E quanto à fala, falta ou falha, esse também 

é um momento a ser registrado como dado de pesquisa. Essa falta da palavra, 

perpassada por um não saber, a Psicanálise nomeia de real. Parece que, nesse ponto, seja 

possível que as certezas apresentadas nesses relatos singulares, que chegam como 

estatuto de verdade (as ficções, as “meias” verdades construídas no decorrer das 

vivências), possam cair e deslizar, num sentido mais fluido, menos engessado, e o novo 

possa, talvez, emergir. 

A conversação é uma modalidade de investigação que propõe uma intervenção. 

Portanto, sugere uma pesquisa-intervenção. Entende-se a/o pesquisadora/r muito mais 

que somente pautado numa ética para além de um código que valorize a moral, mas, 

principalmente, como “disparador” das “meias” verdades de cada um. A/o 

pesquisadora/r tem uma responsabilidade com o que lhe chega, o que tangencia, por 

vezes, questões que suscitam intenso mal-estar, mas há que se enfrentá-lo.  

 
A conversação é um dispositivo da psicanálise clínica criado por Miller 

(2003), e tem se estendido como Psicanálise aplicada a outros espaços, 

inclusive à Educação. Trata-se de um procedimento grupal em que os 

professores debatem sobre um tema por eles proposto, podendo expressar as 

dificuldades em seu ofício. Dentre as diretrizes de uma conversação está a de 

lidar com uma aposta no que virá, tendo como objetivo a produção do 

inédito. Da “associação livre coletivizada”, em que o que um diz evoca no 

outro o seu dizer, considera-se que os efeitos da conversação serão recolhidos 

por cada um. Pontos que se sobressaem no discurso dos professores serão 

isolados para análise. Em sua feição intervencionista, as conversações 

propiciam a experiência com a palavra, em cujo domínio o desejo de ensinar, 

mote orientador do ato educativo, poderá destacar-se, onde antes imperava a 

impotência, o rótulo e o fracasso na Educação (Santiago; Miranda, 2011, p. 

2). 
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Miranda, Vasconcelos e Santiago (2006) resumem pontos relevantes do 

dispositivo da conversação como metodologia de pesquisa em Psicanálise e Educação:  

 
A conversação como oferta de palavras. 

Para a Psicanálise toda oferta gera demanda. 

A aposta na conversação tem como princípio abrir possibilidades para 

interrogar os discursos já prontos, ou seja, questionar as máximas impostas 

pela cultura [...]. 

Ter como urgência do trabalho de pesquisa/intervenção sobre os grupos de 

riscos da sociedade atual. 
 

Sobre pontos de organização dos grupos como orientação metodológica: 

 
Não há uma determinação prévia de onde se quer chegar com tal 

procedimento. 

Propõe a interação não entre os participantes do grupo, mas entre o que é 

expresso pelo discurso. 

Não apresenta soluções para os problemas. 

É importante haver uma hipótese como ponto de partida, mas o mais 

importante é dar a palavra aos participantes, a partir daí, tomá-la como 

material de análise.  

O número de sessões é predeterminado. 

É importante estar atento às surpresas e ao mal-estar que se produz nas 

conversações, pois ali que se dá a emergência do real e a possibilidade do 

novo (Miranda; Vasconcelos; Santiago, 2006, documento eletrônico). 

 

Neste capítulo e nos anteriores, tentei formalizar o caminho teórico pelo qual 

percorri a fim de chegar à apresentação do campo eleito para a pesquisa. Citei as 

referências que considerei de importância significativa para a realização desse trabalho, 

bem como apontei escolhas para a realização da discussão teórica-prática que farei logo 

a frente com a colocação das vozes dos sujeitos participantes da pesquisa.  

O sujeito professor apareceu como o elemento fundamental na minha 

investigação sobre a docência. E acreditando ser o discurso a marcação de elementos 

que apontam rupturas de experiências históricas, ou sua permanência, me propus à 

realização da pesquisa-intervenção (conceito já discutido anteriormente).  

Como a docência vem sendo produzida discursivamente, na contemporaneidade? 

Como obter tal resposta? A primeira ideia que me veio foi a circulação em um campo, 

em uma escola, onde eu poderia encontrar professoras e ouvi-las. Mas onde eu poderia 

realizar tal trabalho?  

Depois de me movimentar, de refletir junto com as orientadoras, de perguntar 

sobre possibilidades, de me perguntar, acabei por definir. 

 

2.2.7 O campo 

 

O campo de uma pesquisa pode ser considerado o espaço no qual serão buscados 



64 
 

os elementos fundamentais para uma investigação, o lugar físico, o lócus. 

A escola escolhida para a realização da pesquisa foi a Escola Municipal de 

Passagem de Mariana, em Mariana-MG. A preferência por tal instituição se deu pelo 

fato de eu residir em tal distrito – Passagem de Mariana – e ter tido um contato prévio 

com a escola, onde foi verificada a preocupação com as questões da inclusão, além da 

instituição mostrar-se aberta à comunidade. Na época em que tive contato pela primeira 

vez com a escola, por volta de um ano antes de iniciar a pesquisa, me apresentei como 

uma moradora de Passagem de Mariana cuja intenção era conhecer a Escola Municipal 

local e, então, tive acesso ao Projeto Político-Pedagógico da Escola (Mariana-MG, 

2015).  

 Algumas características do distrito de Passagem de Mariana foram retiradas do 

PPP e serão descritas a fim de situar o campo pesquisado. O distrito de “Passagem” foi 

assim chamado formalmente até 1838, quando, a partir de então, passou a se chamar 

“Passagem de Mariana”. O distrito foi incorporado ao território de Mariana em 1839.  

Sobre a história do distrito: 

 
No Morro Santo Antônio em Passagem de Mariana os bandeirantes 

descobriram ouro, onde foi um dos primeiros e mais importantes locais de 

exploração do ouro em Minas Gerais cuja área faz parte do Parque 

Arqueológico de Mariana. Fazem parte do Morro Santo Antônio centenas de 

ruínas de casas, ponte, centenas de minas, algumas com escadarias (Mariana-

MG, 2015, s.p.). 

 

Ainda, segundo o Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal de Passagem de 

Mariana: 

 

Foi a primeira localidade de Minas a ser iluminada por luz elétrica, que foi 

fornecida de graça pela Companhia Minas da Passagem até 1984 e teve o 

primeiro Hospital com aparelho de raio X da América Latina, hospital 

construído pelos ingleses (hoje não existe mais), na rua hoje chamada Rua do 

Hospital (oficialmente para homenagear a mulher do dono da Companhia) 

mudaram o nome da rua para rua Yolanda Guimarães, mas o nome popular 

continua como Rua do Hospital. 

  

Outro fato interessante a respeito do distrito: “Teve o primeiro sindicato do 

Brasil, fundado pelos italianos anarquistas, e fundaram a primeira associação trabalhista 

a Mútuo Socorro, para socorrer as viúvas, pois não existia aposentadoria”. 

Sobre o início da docência em Passagem, pôde ser verificado, em registros 

históricos de 1831 (século XIX), que Manuel Abreu Lima foi professor particular em tal 

localidade. Outra menção ao início da prática docente em Passagem foi a seguinte: 
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4ª Sessão Ordinária de 15 de Janeiro de 1835 na qual o Juiz de Paz de 

Passagem informa sobre a existência de aulas particulares de 1
as

 Letras em 

seu Distrito; ainda é posto em pauta, o ofício do Juiz de Paz de Antonio 

Pereira sobre a ausência de professor para as aulas públicas de 1
as

 Letras em 

seu Distrito (AHCMM, 2008)
48

. 

 

Sobre a educação, atualmente, funcionam duas escola no distrito, sendo uma a 

Escola Municipal de Passagem de Mariana e a outra a Escola Estadual Coronel 

Benjamim Guimarães. Além disso, o distrito conta com CMEI Creche Danielle Cristina 

Mendes. A primeira escola de Passagem foi: 

 
Escola Estadual “Coronel Benjamim Guimarães” criada em 23/08/1947 pelo 

decreto 952 com o nome Juvelino Mineiro. A fim de atender a comunidade 

na área da Educação. Em 18/08/1959 passou a se chamar Grupo Escolar 

Benjamim Guimarães (Mariana-MG, 2015, s.p.). 

 
A Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães foi fundada na década de 

1940 pela Companhia da Mina de Passagem, dedicada no passado à extração 

de ouro (BRAGA, 2010 apud BUARQUE, 2010, p. 61).  

  

E sobre a escola que foi escolhida para realizar a investigação do trabalho 

proposto: 

 
A Escola Municipal de Passagem de Mariana, localizada no distrito de 

Passagem de Mariana, tem autorização de funcionamento pela Secretaria 

Municipal de Educação conforme Portaria nº. 1660, de 25 de setembro de 

1990. É destinada a ministrar a Educação Infantil de 4 a 5 anos (até 31 de 

junho) e o Ensino Fundamental com duração de nove anos, conforme 

previstos na legislação brasileira, e, ainda, Educação em Tempo Integral para 

alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil (Mariana-MG, 2015). 

 

 Atualmente, a escola conta com o seguinte quadro de alunos, segundo o Projeto 

Político-Pedagógico da Escola (Mariana-MG, 2015, s.p.):  

 

Tabela 1 – Total de alunos (turno da manhã) 

Turmas da manhã 

2º ano A 19 alunos 

3º ano A 19 alunos 

3º ano B 19 alunos 

3º ano C 17 alunos 

4º ano A 20 alunos 

4º ano B 20 alunos 

5º ano A 20 alunos 

5º ano B 17 alunos 

Total de alunos da manhã: 151 alunos 

(Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela  

Escola Municipal de Passagem de Mariana, maio/2016) 
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 Mariana, 15 de janeiro de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 005 frente a 005 

verso. Transcrito em 4 de março de 2008. 
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Tabela 2 – Total de alunos (turno da tarde) 
Turmas da tarde 

1º período A 15 alunos 

1º período B 13 alunos 

1º período C 15 alunos 

2º período A 22 alunos 

2º período B 21 alunos 

1º ano A 19 alunos 

1º ano B 18 alunos 

2º ano A 17 alunos 

Total de alunos da tarde: 140 

Total geral de alunos: 291 

(Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela  
Escola Municipal de Passagem de Mariana, maio/2016) 

 

 Sobre os funcionários, entre professoras, pedagogos/as, auxiliares de limpeza, 

secretárias etc., tem-se o seguinte quadro: 

 

Tabela 3 – Total de funcionários 
Funcionárias/os 

Professoras  20 

Professoras recuperadoras 2 

Professora eventual 1 

Pedagogos/as 2 

Diretora 1 

Vice-diretora 1 

Serventes 4 

Secretárias 2 

Cozinheira 1 

Inspetora 1 

Vigia 3 (nos horários de aula temos 1 vigia e 2 que intercalam à noite 
como vigias patrimoniais) 

Total 38 

(Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela  
Escola Municipal de Passagem de Mariana, maio/2016) 

 

Os dados obtidos através do Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal de 

Passagem de Mariana (2015) informam o seguinte sobre o tempo integral: 
 

No Tempo Integral estão matriculados 60 alunos no turno da manhã e 90 
alunos no turno da tarde, perfazendo um total de 150 alunos que corresponde 
a 51,90% do total de alunos do ensino regular participando do Tempo 
Integral (Mariana-MG, 2015). 

 

Tabela 4 – Total de funcionários (Projeto Tempo Integral) 
Projeto Tempo Integral 

Monitores 24 

Serventes 2 

Funcionárias do Projeto Renda Mínima
49

 2 

Coordenadoras 2 

Total 30 

Total geral de funcionários 68 

(Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela  
Escola Municipal de Passagem de Mariana, maio/2016) 
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 Exercem a função de serventes e trabalham na escola durante quatro horas diárias. 
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Desde a primeira visita à escola, fui muito bem acolhida pela vice-diretora e 

pedagoga presentes no primeiro encontro. Apresentaram-me a escola, o espaço físico e 

também as professoras, alunas/os e funcionárias. No segundo encontro, a diretora estava 

presente, aparentemente um tanto receosa com o trabalho proposto, pois, segundo seu 

relato, já havia passado por situações, em outros momentos, de muito descuido por parte 

de alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. Após uma apresentação da proposta 

de trabalho e demais esclarecimentos junto à aquela direção, inclusive a respeito do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a parceria foi estabelecida e as 

observações iniciadas.  

 

2.2.7.a As observações 

  

A observação é considerada uma técnica possível de ser utilizada na pesquisa 

qualitativa ou na pesquisa quali-quanti, na qual é possível identificar e descrever 

elementos que farão parte integrante do processo de pesquisa, especialmente no que diz 

respeito aos “diversos tipos de interações e processos humanos” (Vianna, 2003, p. 12). 

 As observações podem ser classificadas da seguinte maneira: 

 
- Observação oculta X observação aberta; 

- Observação não-participante X observação participante; 

- Observação sistemática X observação não-sistemática; 

- Observação in natura X observações artificiais (laboratório); 

- Auto-observação X observação de outros (Vianna, 2003, p. 16-17). 

 

No caso do presente trabalho, tal técnica foi utilizada a fim de se iniciar o 

processo de pesquisa, possibilitando uma relação entre pesquisadora e sujeitos 

pesquisados. O contato inicial pareceu de fundamental importância para o 

desdobramento da metodologia para cujo desenvolvimento o dispositivo metodológico 

das conversações foi o eleito, desde o princípio e, após o exame de qualificação, as 

narrativas autobiográficas também foram incluídas como metodologia de trabalho. 

Acredito que, tanto com relação às narrativas como com relação às 

conversações, cabe à/ao pesquisadora/r que deseja adentrar um campo específico de 

conhecimento, observar os sujeitos em questão, suas demandas, seus impasses, seus 

tropeços, além de esperar que a transferência – conceito já tratado anteriormente – 

aconteça, viabilizando o trabalho. A meu ver, o trânsito na área escolhida pela/o 

pesquisadora/r, não deveria des-responsabilizá-la/o de estabelecer um con-tato inicial, 

um cuidado, um respeito que mostrou ter feito toda uma diferença na realização da 
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coleta de dados para a pesquisa. 

 Segundo Vianna (2003, p. 26-27): 

 
A observação não-estruturada é com bastante frequência usada como técnica 

exploratória, em que o observador tenta restringir o campo de suas 

observações para, mais tarde, delimitar suas atividades, modificando, às 

vezes, os seus objetivos iniciais, ou determinando com mais segurança e 

precisão o conteúdo das suas observações e proceder às mudanças que se 

fizerem necessárias no planejamento inicial.  

  

E, assim, o método de observação foi iniciado em 3 de novembro de 2015, com 

a primeira visita à escola para o contato inicial. Foram realizadas sete visitas em que as 

observações não-estruturadas aconteceram, com objetivo de aproximação e trânsito no 

campo, a fim de se conhecerem suas particularidades, seus sujeitos e sua história. 

 Após as observações, iniciaram-se os encontros para realização das 

conversações. 

 

2.2.7.b Sobre as conversações  

 

O presente trabalho pretendeu realizar quatro conversações com, 

aproximadamente, dez professoras do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (1º ao 5º 

anos) da Escola Municipal de Passagem de Mariana, sendo oito professoras regentes e 

duas “recuperadoras”. As últimas são professoras que trabalham individualmente com 

alunos que apresentam alguma “defasagem”, não conseguindo acompanhar a turma com 

relação à leitura, à escrita e às operações matemáticas. Uma das professoras 

“recuperadoras” também exerce a função de professora eventual, cobrindo a falta de 

colegas. Além das professoras, estiveram presentes a/o pedagoga/o responsável pelo 

turno escolhido (manhã) e a diretora (pedagoga que, excepcionalmente, se torna 

professora eventual, quando ocorre falta de algum docente). Todos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I). 

 Além de tais conversações, entendendo a Educação como campo relacional
50

, 

elegi as/os alunas/os do 5º ano que se encontravam entre as turmas das professoras 

participantes da pesquisa, para uma conversação. A escolha de tais crianças deveu-se ao 

fato da linguagem ser mais fluida nessa idade (por volta de dez anos). A partir dos 

dados levantados nesse encontro, foi possível avançar na conversação posterior com as 

professoras. 

 Cabe ressaltar que os conteúdos das conversações foram gravados por gravador 
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 Ver Imbert, 2011. 
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profissional, tendo o acesso apenas ao áudio, visto as limitações de recursos para 

gravação audiovisual. 

 Foram realizadas cinco conversações com as professoras com as seguintes 

questões “disparadoras”, problematizadoras (transcritas das sessões gravadas): 

- Na primeira conversação: “Como foi essa coisa, essa história de ser professora? 

De serem professoras. E aí eu gostaria que vocês ficassem à vontade pra falar, né, 

assim... Quem poderia começar?”; 

- Na segunda conversação: “Hoje, gente, assim, o que eu queria perguntar pra 

vocês, assim, nós sabemos que os alunos, os professores, geralmente, dão nomes pros 

alunos, chamam os alunos, de uma forma ou de outra, não é assim? Hoje, como que é 

muito comum ser chamado, chamar os alunos? „Ah! Tem um aluno hiperativo, tem um 

aluno lento, tem um aluno distraído, né, tem um aluno lerdo, tem um aluno desatento‟, 

não é isso? Então eu gostaria de ouvir isso de vocês. Como vocês nomeiam os alunos de 

vocês?”; 

- Na terceira conversação: “Hoje eu gostaria de saber como é que vocês 

nomeiam a vocês mesmas, como professoras? O que vocês têm a dizer sobre vocês 

como professoras? O que representa, pra cada uma de vocês, ser professora?”. 

- Na quarta conversação, foram apresentados os pontos levantados na 

conversação realizada com as/os alunas/os do 5º ano: “Bom, enfim, foram esses quatro 

pontos que eu achei mais relevante, que apareceram. Sabe assim, nas falas: 

* estrutura física; 

* a questão do respeito, a questão desse preparo para lidar aí com uma invasão mesmo, 

ao corpo.  

*essa questão da punição 

*e essa questão de lidar com essas famílias mais vulneráveis.” 

- Na quinta conversação, com objetivo de fechamento do trabalho e escuta de 

como foi, para as professoras, participar de tal trabalho: “... Primeiro como é que foram 

esses encontros para vocês, né, esses encontros que nós tivemos e a outra coisa é o 

seguinte: que que vocês pensam como saída dos encontros, das coisas que apareceram 

aqui nas falas de vocês, porque no decorrer do nosso encontro várias coisas foram 

aparecendo, não é isso? Assim, e aí é isso. Gostaria de perguntar: quais as 

possibilidades? Quais as saídas? O que vocês pensam (sobre a profissão)? Fiquem à 

vontade, né, para falar...” 

A pergunta problematizadora da conversação realizada com as crianças do 5º 

ano foi a seguinte: “O que você pensa sobre as suas professoras?”. 
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A partir das questões colocadas passo à discussão de alguns elementos 

encontrados, a partir das vozes dos sujeitos, a fim de buscar, ainda que parcialmente, as 

questões norteadoras da pesquisa. 

É importante destacar que a cada conversação e diante do conteúdo, apresentado 

nos significantes, a próxima pergunta problematizadora era pensada. Ou seja, a partir do 

que as professoras e do pedagogo (presente a partir da segunda conversação) levavam e 

de uma breve análise junto às orientadoras, pergunta do encontro seguinte era pensada.  

É de extrema relevância marcar a fluidez com que a fala das professoras, do 

pedagogo e dos alunos aconteceu. Embora a pergunta “provocadora” fosse o ponto de 

partida do encontro, não raras vezes, algum significante se antecipava a ela bem como o 

curso da conversação corria livre, no sentido consciente, mas também inconsciente. A 

discussão dos elementos que se fizeram presentes nas vozes das professoras e do 

pedagogo será realizada no próximo capítulo. 
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3 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS (OU MELHOR, DAS 

VOZES!) 

 

 

A tensão entre o conhecimento e o saber vem sendo o fio condutor do meu 

trabalho. Diferentemente do conhecimento, o saber fala de uma apropriação pelo sujeito 

de algo inesperado, que obedecendo às pulsões, se põe em movimento não pela 

demanda do outro, mas pelo desejo. “O conhecimento é o efeito da inteligência que o 

produz a seu modo e o saber é o efeito do (desejo) inconsciente, que para não ser 

menos, também o produz a seu modo.” (Lajonquière, 1992, p. 26). 

Sobre esse ponto, há que melhor se esclarecer. Tomarei aqui o termo 

“conhecimento” relativo à aquisição de conteúdos cognitivamente acessíveis. Segundo o 

dicionário Mini Aurélio (2009, p. 258), conhecimento se refere: 

 
1. Ato ou efeito de conhecer. 2. Informação ou noção adquiridas pelo estudo 

ou pela experiência. 3. Consciência de si mesmo. 4. Com. Notas de despacho 

de mercadorias entregues para transporte. 

 

Já o saber, em seu uso mais comum, se reporta ao termo conhecimento. Quando 

é mencionado em seu sentido acadêmico, a diferença entre ambos nem sempre se 

mostra tão evidente. Segundo Diniz (2005, p. 59): 

 
O termo saber usado, às vezes como verbo e às vezes como substantivo, se 

equipara ao termo conhecimento em várias visões. Todavia, é comum na 

literatura filosófica de várias línguas (espanhol, francês, alemão) o emprego 

de saber em sentido mais amplo que conhecimento. Enquanto o 

conhecimento se refere a situações racionais e dá lugar, quando sistematizado 

e comprovado, à ciência, o saber pode referir-se a qualquer situação, tanto 

objetiva quanto subjetiva, tanto teórica quanto prática. O saber inclui não só o 

conhecer propriamente dito, como também o orientar-se e o comportar-se. 

Diz respeito a um contato com a realidade com o fim de discriminá-la.  

 

 Quando o campo da Psicanálise é privilegiado, aborda-se uma outra concepção 

de saber. O inconsciente inaugurou um olhar que escapou ao olhar imediato, racional, 

consciente, à definição baseada em fatos, orientações e realidades. Com a primazia do 

significante como manifestação e estruturação da instância psíquica do inconsciente, o 

saber se põe em interrogação. Pois o sujeito do inconsciente, da enunciação, é um 

sujeito que não sabe o que diz, que se anuncia na linguagem falando de um saber 

inesperado que acredita não saber. E quando acredita que sabe de alguma coisa, mostra-

se ignorante, ainda que cheio de conteúdos. O saber inconsciente mobiliza ou imobiliza 
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o sujeito, pulsiona com sua força no sentido de invenção para o que não se sabe, ou se 

apresenta através de um viés sintomático. Aqui me refiro ao sintoma
51

, como marca da 

falha do recalque, que impulsiona a nossa vida com todo mal-estar que isso implica. 

Como disse o poeta: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é...”
52

. Não escapei 

deste axioma. Tenho experimentado minhas mazelas até as últimas consequências: 

momentos em que minha história educacional me enquadrou, as saídas que fui 

encontrando, os percalços de oscilar entre o conhecimento e o desejo de saber. Porque a 

marca da cultura que afirma, confirma uma identidade ou outra, não “perdoa” ninguém. 

Os princípios da racionalidade técnica, ainda se mostram muito arraigados às/aos 

docentes da contemporaneidade, determinando a relação com a aquisição dos 

conhecimentos. Os sujeitos estão vivendo a era do vazio, como preconizou Lipovestsky 

(2005), em que a urgência do prazer se expressa por meio do imediatismo e da 

descartabilidade (também aplicada às relações). Portanto, as professoras apontam em 

suas falas uma demanda por parte do sistema educacional, algo que vai ao encontro da 

rapidez, da produtividade, da falta de projetos futuros e objetivos a longo prazo. A 

necessidade de se pautar na quantidade, com alguma qualidade, que responda aos 

interesses pertencentes a uma classe social que dita as regras do jogo, aparece como um 

dos princípios do sistema capitalista. E a escola entra nessa engrenagem. 

Consequentemente, as/os professoras/res não escaparam desse mecanismo e a escola 

passa a vender os produtos, especialmente a quem tem o capital. Afirmação lamentável 

a minha, em concordância com Mészarós, e muito incoerente com o que deveria se 

esperar da educação.  

 

Desde o início, o papel da educação é de importância vital para romper com a 

internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas à 

“legitimação constitucional democrática” do Estado capitalista que defende 

seus próprios interesses (Mészarós, 2008, p. 61). 

 

 E nas falas das professoras, a denúncia de uma situação, de um posicionamento 

social, sugerindo uma alienação ao papel da educação na vida do sujeito, apareceu 

marcada: A escola né, para muitos pais infelizmente funciona como um depósito de 

crianças. Não importa. (Profa. Sara, quarta conversação). Para muitos pais, parece ser 

assim pois, possivelmente viveram na instituição escolar como sujeitos também 

“depositados”, jogados. Ou nem mesmo assim. Sujeitos que cresceram, lutando para 
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sobre-viver, dentro ou fora de casa, tomados pela moral educacional que vai muito além 

dos muros das escolas e que influencia fortemente o posicionamento das/os mestras/es. 

Eu acho também que a gente é muito acomodado enquanto professores. É muito fácil, 

entra prefeito sai perfeito. (...) Eu tô falando que acho que a gente é bem acomodado 

porque é, inclusive, eu também, lógico. Porque todo mundo, tá aqui. (Profa. Fabiana, 

quarta conversação). Essa fala foi relativa às condições físicas da escola, desfavoráveis.  

 

Por que a gente tá aqui, eu tô aqui há quase 20 anos, todo mundo aqui a 

maioria todo mundo tá aqui há quase 20 anos. A gente fala fulano prometeu, 

sicrano saiu, o beltrano prometeu. E aí o que nós fazemos pra isso 

acontecer? Nós enquanto professores dessa escola, nós fizemos o quê? (...) 

Tá, mas eu acho que é isso que... as coisas não andam. É o medo mesmo vou 

falar medo, a palavra certa e a falta mesmo de coragem de mostrar a cara, 

dentro da própria escola e essa falta de união com a comunidade. Porque 

vamos conversar gente, de várias escolas na época da greve pararam, nós 

não tínhamos o trabalho que nós temos hoje. Passagem foi uma das únicas 

que não parou porque não teve união dentro da escola. Então, nós vamos 

começar de uma coisa individual porque estamos falando de salário, ainda 

mais uma construção de uma escola nova. (Profa. Amanda, quarta 

conversação). 

 

 Imbert (2001), trabalhou a questão da ética no campo educativo, realizando, para 

mim como pesquisadora, um paralelo brilhante, entre moral e ética, entre regras e leis. 

Discorreu a respeito das diferenças entre os campos da Pedagogia e da Psicanálise, 

trabalhando seus impasses e possíveis contribuições da segunda em relação à primeira. 

A regra se reporta ao EU centrado, que constrói uma imagem (e aqui me arrisco a dizer 

também, um discurso!) em que o grande objetivo se torna a possibilidade de organizar, 

orientar, ligar e “subjugar” (Imbert, 2001, p. 24). A lei, pelo viés da Psicanálise, se 

propõe a, diferentemente da regra, marcar as diferenças, em libertar o SUJEITO (que 

significa muito mais do que o EU centrado). A lei marca a interdição do incesto, da 

fusão entre mãe e filho, fundando a palavra e o desejo. O sujeito, a partir desse olhar, 

torna-se descentrado. A moral e a ética se diferenciam também em função daquilo que 

preconizam como estruturantes para cada uma dessas posições. Enquanto a moral se 

liga aos costumes aceitáveis, bem vistos, regulares e delimitados, a ética caminha para o 

contraponto, apontando o rompimento com o que é considerado bom para a moral. A 

ética não se liga aos hábitos preestabelecidos, mas caminha de encontro às meias 

verdades
53

 dos sujeitos. 

 Seguindo essa vertente de pensamento, Imbert (2001, p. 82) descreve o 
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movimento, a pretensão da Pedagogia com relação ao aluno, e também aos 

“professores”. 

 

A criança útil – o aluno – é essa criança simplificada, uma criança 

regularizada que não opõe resistência à imposição da ordem; uma criança 

suficientemente leve para ceder totalmente ao trabalho da educação. O 

trabalho inaugural consiste em esvaziar a criança de si mesma, de sua 

história, de seu desejo, de sua fala; esse trabalho constitui a condição da 

eficácia dos Mestres. Eliminação, esquecimento das diferenças, das histórias 

singulares. Sobretudo impedir que essas histórias sejam ditas; caso contrário, 

elas introduziriam um excesso de sentido que ameaçaria a suprimir as regras. 

A criança histórica e socialmente enraizada deve ser substituída por uma 

criança abstrata, des-historicizada: criança permutável, banalizada, privada de 

tudo o que constitui sua diferença. 

 

 Por isso, ao mesmo tempo que trago as falas das professoras, acrescento a minha 

própria como discente-pesquisadora em formação para docência. Os critérios, prazos, 

exigências e pressões para que uma/um estudante de mestrado complete as tarefas em 

tempo “certo”, se enquadram na lógica da moral e das regras tão necessárias para se 

cultivar a ordem, o ordenamento. No entanto, qual a medida que vem sendo usada a fim 

de se levar em consideração o sujeito da diferença? Como não cair nas incoerências tão 

extremas, que são des-encadeadas diante de uma imagem ideal a se cumprir? A 

possibilidade do sujeito docente se deparar com a própria palavra, e através desse fato, 

se deslocar das certezas postas pela Pedagogia, pela cultura e pelo social, se deparando 

com um ponto de falta, com um lugar em que os significantes não conseguem alcançar, 

ou seja, lidando com o mal-estar daquilo que é impossível de alcançar, parece um 

caminho a se cotejar. E esse posicionamento, muitas vezes, se inicia pelo viés da 

pergunta. Por isso, aqui, justifico tantas interrogações presentes nesta dissertação. 

Durante as conversações, o deslocamento apareceu também sob a forma de indagações.  

 

É uma causa de todos? Sim, mas todos estão dispostos a abraçar? Não! (...) 

é verdade, acho que quando é, até em benefício da gente mesmo, quando a 

coisa é pra mim, a gente muitas vezes tem medo, tem medo mesmo ou é 

preferível não, sermos omissos do que sermos verdadeiros. E que haja 

mesmo esse companheirismo, estamos dispostos, né, a isso? Colocar a cara a 

tapa aqui... (Profa. Amanda, quarta conversação) 

 

 No entanto resta saber, em qual medida as escolas e também as academias estão 

dispostas a “suportar” e “sustentar” tais perguntas. Assim como as diferenças entre os 

sujeitos, entre eles, as professoras e os professores. 
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3.1 A feminização do magistério – o que se encontra por detrás desse fenômeno? 

 

No início da primeira conversação, a feminização do magistério como um 

fenômeno identitário aparece logo de saída: Então, pra mim, apesar de ter sido imposto 

pela minha mãe que as mulheres tinham que ter feito Magistério, eu adorei. (Profa. 

Clara, primeira conversação). Embora essa fala, conscientemente estivesse voltada para 

uma situação particular, familiar, apontou para aquela profissão dirigida à mulher, à 

filha mulher. Nesse sentido, pode-se pensar o quanto a profissão docente ainda se 

encontra fixada e amalgamada às funções ditas femininas, relacionadas ao cuidar, ao 

educar, ao “maternar”, à maternidade (Lopes, 2001).  

A professora Liamara, na primeira conversação, relatou sua história contando a 

operação que realizou até chegar à docência. Nesse percurso, os significantes “mãe”, 

“filha”, “babá”, “magistério” marcaram um encadeamento explícito no seu relato. 

 
 Minha mãe era professora quando era solteira, quando ela casou, ficou com 

os afazeres domésticos. Aí o que aconteceu, meu pai saiu de casa, então o 

que aconteceu, a gente, eu estava com 13 anos na época, e o pessoal falava 

assim: “Ah, os rapaz precisava estudar, mas as moças não precisavam tanto, 

para ficar na beirada do fogão e do tanque não precisava de estudo”. Então 

o lema da minha família era esse. Aí o que aconteceu, como meu pai saiu de 

casa, a gente passou bastante necessidade, aí minha mãe saiu pra trabalhar 

fora e me colocou pra trabalhar de babá na casa de um engenheiro lá da 

Rancharia. E a dona de lá, isso eu já tava com 13 anos, e comecei a estudar, 

eu comecei estudar assim: eu já tinha até a 4ª série, e... Não, até o 7º ano, 

mais ou menos, e parei, sabe? Eu tive que parar para trabalhar. E foram 

acontecendo muitas coisas e, como eu te falei, o pessoal não ligava muito 

pra estudo, pra estudar, então me tirou fora, porque eu era a mais velha, 

então me tirou fora do estudo. [riso] E eu fui trabalhar de babá e na casa 

desse engenheiro, a dona de lá, ela apaixonou por mim, vou falar assim. Eu 

tomava conta da filha dela e a filha dela só ficava quieta comigo. Nenhuma 

das meninas que tinha trabalhado antes lá não tinha conseguido ficar com 

ela, eu tinha ido pra lá pra fazer faxina e não pra trabalhar de babá, mas 

como ela viu que eu conseguia ficar com a filha dela, né, que eu dormia lá, 

eu conseguia dominar ela e tudo, aí ela me deixou só pra ser babá e ela 

contratou outra pra fazer faxina e deixou eu só por conta da menina. E isso 

eu desenhava, ensinava ela fazer alfabeto, esses trem tudo... Ela foi 

aprendendo, ela ficou, sabe, ela ficou maravilhada com os desenhos na 

época. Aí o que que ela fez? Ela falou: “Não, você vai voltar a estudar”. Ela 

foi me colocou lá no Marília, ela comprou o material todinho da escola pra 

mim e, nisso, eu comecei e fui estudar, né? Mas, graças a ela, porque nem 

caderno, na época [inaudível]. Aí, nisso, ela, eu formei a 8ª série, e ela virou 

pra mim e falou assim: “O que você vai fazer?” “Eu não sei.” “Então você 

vai fazer Magistério... Você tem um domínio muito grande com criança, você 

vai fazer magistério”. (Profa Liamara, primeira conversação). 

 

Retomando a Educação em sua experiência histórica, a feminização da docência, 

acentuada no Brasil a partir dos anos da década de 1970, pode-se ligar a uma série de 

outras experiências históricas com antecedentes religiosos. O dom, a missão, a vocação 
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fazem parte de uma série de pré-requisitos para muitas daquelas que se dispuseram a 

enveredar, a trilhar o caminho para docência. Mas mesmo as/os estudiosas/os que não 

aderiram ao discurso religioso, ligando a figura da/o professora/r às santas e aos santos, 

em alguma medida, relacionavam o magistério a um caráter maternal.  

 
As relações entre o magistério e a maternidade- associando-os ou 

dissociando-os – estão postas em vários discursos, mesmo em alguns em que 

se colocam contra os sentimentos religiosos. No Brasil, mesmo um educador 

como Firmino Costa
54

, que se posiciona sempre de forma anticlerical, com 

lucidez para distinguir o religioso do profissional no campo da educação, 

pede o celibato ou a não-maternidade para as mulheres professoras, para que 

resultem em maiores e melhores resultados pedagógicos: para o bem da 

educação. Como sabemos, é este o pedido, a exigência, àquelas e àqueles 

vocacionados à carreira religiosa. (Lopes, 2001, p. 42) 

 

Lopes (2001) abordou educadores e professores do início do século XX a fim de 

se referir à associação do magistério à maternidade, ligado aos aspectos religiosos ou 

não, denunciando, por meio da linguagem, a feminização do lugar ocupado por tal 

ofício.  

A obra “A psicanálise escuta a educação” (2001), organizada por Lopes, 

constituída por pesquisadoras/es implicados com o tema, Diniz, Pereira, Ferreira, 

Mendonça Filho, Lopes, Garcia, tratou-se de um marco para o campo Psicanálise e 

Educação, em Minas Gerais. Destaco Diniz e Lopes no que diz respeito ao gênero 

feminino, à mulher professora.  

Após mais de quinze anos da publicação da obra referida acima, o discurso sobre 

a docência no que se refere aos aspectos religiosos bem como aos aspectos relativos à 

feminização continua ecoando, insistindo em marcar o lugar social e cultural ocupado 

pela docência. Inclusive, quando as professoras acreditam ter um lugar “diferente”, 

apontam, de fato, a repetição dos lugares e das posições que são demarcadas 

culturalmente.  

 
Eu fui um pouco diferente, diferente de todas aqui, porque eu criei minha 

família primeiro, né. Eu fui alfabetizada até os 11 anos e saí da escola. E me 

casei aos 17. Primeiro, criei minha família. Aí, depois, quando minha filha 

mais nova tava com 8 anos, eu tive a oportunidade, né [inaudível]. No 

telecurso, voltei a estudar, e... Concluí o 1º grau, fiz o 2º sozinha, estudando 

em casa, indo no SESI, fazendo a prova do Telecurso, e consegui. Assim que 

eu terminei o 2º grau, com ajudinha de alguns professores, Física, 

Matemática e Inglês, que eu não conseguia sozinha. Aí, assim que eu 

terminei o 2º grau, eu fui numa faculdade particular e fiz, prestei um 

vestibular só pra saber como é que eu estava, os meus conhecimentos, seu 
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estava apta a fazer uma faculdade e passei em segundo lugar. Aí eu falei, 

então, mesmo sendo particular, né, eu posso seguir que eu aprendi alguma 

coisa. Aí eu fui e fiz também, fiz Pedagogia a distância, porque, como eu era 

casada, morava na roça, e era difícil. Então fiz a distância, terminei, já 

terminei e fui contratada logo... Eu trabalhei, tinha trabalhado 10 anos 

antes, mas, é..., eu limpava rua, paguei minha faculdade limpando rua, mas 

aí capinando mesmo, não é com vassoura não. É capinando rua, plantando 

horta no fundo da escola, é..., né, fazendo as coisas lá, fazendo de tudo um 

pouco... Serviço de homem, todo mundo falava, mas eu precisava de pagar 

minha faculdade e ajudar meu filho pagar a dele. Nós fizemos assim na 

mesma época. Assim que eu terminei, Deus já me guiou um trabalho, eu já 

peguei logo dois, me chamaram em dois processos seletivos que eu fiz pela 

prefeitura, né? No tempo integral, me chamaram pra coordenar tudo, eu já 

ia ficando maluca, eu falei: “De jeito nenhum, não quero, eu não me acho 

apta, eu não me sinto capaz de já pegar coordenação”, mas aí me deram e 

me ajudaram e fui, graças a Deus. (Profa Luana, primeira conversação). 

 

Nesse fragmento de fala, para além da evidência de expansão do acesso aos 

cursos universitários no país, a questão do gênero aparece muito evidente. O trabalho do 

homem é diferente do trabalho da mulher. O homem tem a força, trabalha fora. A 

mulher cria a sua “cria”: “os filhos” (homens e mulheres). Espera-se que a mulher tenha 

modos, uma moral exemplar. À medida que cumpre suas funções de mãe dedicada, lhe 

é permitido (por Deus), trabalhar ocupando uma função digna de uma “verdadeira” 

mulher. A concepção de verdade
55

 sobre a mulher, aquela descendente da imagem da 

Santa Maria, da mãe de Deus, cuja missão foi dar a luz e cuidar do criador. Segundo 

Diniz (2001, p. 197): 

 

Diferentemente das outras profissões, o trabalho em educação escolar não se 

dissocia da expectativa de desempenho feminino no lar. Educar na escola pode 

se visto como prolongamento de educar os filhos e (des)qualificação para o seu 

exercício passa a ser inerente à natureza feminina. 

 

A lei promulgada em 1827 escreve e inscreve significantes que sucedem os 

significantes expostos anteriormente (mãe = santa, digna, a que tem modos e moral 

exemplar = professora). A primeira Lei Geral do Ensino, dizia o seguinte:  

 

Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções 

de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro operações, 

ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; e serão 

nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo 

brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 

conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7º. (Brasil, 1827; grifos 

meus) 

 

Em termos quantitativos, o número de professoras da Educação Básica supera 
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Sobre o conceito de “verdade” para Foucault, ver Ravel (2005, p. 86-87) 
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significativamente o número de professores, especialmente quando se refere à Educação 

Infantil. O estudo exploratório do professor brasileiro, publicado pelo INEP em 2009, 

relata o seguinte sobre o censo do professor integrante da educação básica realizado no 

ano de 2009: [...] se consideradas todas as etapas e modalidades da educação básica, 

81,6% dos professores que estavam em regência de classe eram mulheres e somam mais 

de um milhão e meio de docentes.  

Entretanto, sabe-se que a feminização relaciona-se a muito mais que um número 

de professoras mulheres ocupando as escolas. A atualização de uma experiência 

histórica e política ressoa nos dados levantados pelo censo educacional. A história da 

mulher foi marcada pela função procriadora que a Igreja Católica Cristã difundiu, com a 

proposta de escapar do lugar de pecadora ocupado por Eva, a primeira mulher criada a 

partir da costela de Adão (primeiro homem criado por Deus). Assim a mulher carrega 

uma versão histórica cristã que influencia sua desvalorização, mesmo nos meios 

acadêmicos, em que o conhecimento científico tenta romper com as questões religiosas, 

mas, ainda assim, se mostrando capturados pelos discursos, dentre eles, o religioso.  

O gênero masculino é o que continua nomeando a profissão professor. E não 

raramente, a professora se nomeia como professor, assim como a aluna vira aluno e a 

insistência do masculino não pára de se escrever e ins-crever. Eu ainda acho que o 

principal desafio do professor é acompanhar essas mudanças. (Profa. Amanda, 

primeira conversação). E mais: Eu falo muito: “Gente, direito de escola é do aluno, não 

é do professor” (Diretora Carolina, primeira conversação). O que chamou atenção foi 

que na primeira conversação estavam presentes apenas professoras mulheres. E na 

quarta conversação realizada com as professoras e o pedagogo de novo o gênero 

masculino acentuado: O professor, a escola, consegue muito da... mais coisa do que ele 

imagina basta ele querer e correr atrás. É ou não é, José? (Profa. Fabiana, quarta 

conversação). 

A Professora Manuela (a mais jovem entre as professoras) começou a sua fala a 

respeito da docência abordando a questão da mulher professora. De início associa a 

emoção à mulher, de algum modo, justificando a preservação e até o prazer sentido 

pelas professoras ao serem chamadas de “tias”, pois esse chamamento situa, marca um 

lugar: o ser mulher. 

 

Isso vem muito na figura da mulher, né, porque, por exemplo, antes, quando 

eram os homens que eram professores, eram professores, era senhor, depois 

que a mulher entrou que veio aquela coisa, mas “ela é minha mãe”, “ela é o 

quê”? Né? Pra você ver como a figura feminina é interessante, tem essa 
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coisa de emoção mais, né, à flor da pele, de você: “Ah, eu quero me lembrar 

e tudo o mais...” No meu caso, eu acho que é um pouquinho diferente, 

pouquinho, porque, como eu trabalho com cultura estrangeira, eu tenho que 

fazer um pouquinho da cultura estrangeira também, né. Então, toda vez que 

me chamam de “ô tia” e tal, eu falo assim: “Vamos me chamar de teacher”, 

né, pra eles começarem a usar, né. Foi até engraçado, semana passada, eu 

tava trabalhando, com eles, o vocabulário de família, então tia é teacher, né, 

professora? Não, mas lá nos Estados Unidos, Inglaterra, eles não chamam o 

professor do jeito que a gente chama, eles chamam de professor, então 

teacher só se refere a professor, né, coisa assim: “Ah, então a minha tia não 

é minha teacher?” “Não, eu sou sua teacher”. [risos] Aí, comigo é assim, 

entendeu? Eu não, não me, quer dizer, eu me importo um pouquinho quando 

eles me chamam de tia, mas eu não acho muito sério, não acho problemático, 

assim, mas eu tento trazer, pra eles, o teacher, até pra eles repararem isso e 

como é diferente, né, existe a palavra de professor mesmo pra ser usada 

como professor, como um chamamento, né. (Profa. Manuela, terceira 

conversação) 

 

A entrada de uma nova cultura causa estranhamento àquilo que está tão 

solidificado na nossa cultura. Ainda assim, a fala aponta para o gênero masculino àquela 

palavra que em outra língua se refere aos dois gêneros, masculino e feminino. E para a 

professora Manuela, isso se torna uma questão. 

Belmiro, Sousa, Catani e Souza, em 1993, já se interrogavam sobre a questão do 

gênero no trabalho docente. Partindo da premissa de que “modos de ser e estar no 

mundo, para homens e para mulheres, são modos e formas histórica e culturalmente 

construídos” (Belmiro; Sousa; Catani; Souza, 1993, p. 312). “Fôrmas” formatadas, 

enquadradas e modeladas pelo discurso. 

Embora todo um movimento político tenha se dado nos anos de 1990, associar a 

professora à tia, continua um fato ainda constante que apareceu nas falas das 

professoras. Em sua maioria, as professoras afirmam gostar de serem chamadas de tias 

aparentemente sentindo um conforto com relação à toda precariedade que a profissão 

suscita, como as desconsiderações vividas, retratadas por condições físicas 

inapropriadas (quase desumanas!), perda de autoridade e autonomia para decidir perante 

as/os alunas/os, despreparo para lidar com situações de vulnerabilidade e principalmente 

com a expressão da sexualidade.  

 

(...) e ele me chama de “tia”, ou seja, é essa, essa proximidade, que a gente 

causa no aluno também, que o professor causa no aluno, então vai além do 

instruir. Por que eles me chamam de tia? Eu não sou professora deles, por 

que eles me chamam de tia, né? Então vai além, eu acho que tem muito de 

emoção, de... (Prof. Sara, terceira conversação) 

 

Embora num primeiro momento o relato anterior possa sugerir uma aderência às 

questões que venho trabalhando sobre o gênero, pode também apontar o aspecto 
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relacional que perpassa o campo da Educação. Mas retorno às questões da feminização! 

Louro (1997) e Ferraz e Diniz (2014) são pesquisadoras que não posso deixar de 

mencionar como referências para as questões de gênero, especificamente com relação às 

experiências vividas na escola. Louro (1997) pelo viés dos estudos culturais, e Ferraz e 

Diniz (2014), enveredando pelo caminho da Psicanálise, marcando a distinção entre “a 

mulher, enquanto gênero, e o feminino, enquanto posição [...]
56

” (Ferraz; Diniz, 2014, p. 

77).  

Levando em consideração os fatores trabalhados anteriormente relativos à 

feminização do magistério, às questões de gênero entrelaçadas à experiência histórica da 

docência, avançarei na escrita sobre a profissionalização da docência, evidenciando por 

meio das narrativas, a pregnância
57

 de gênero e do discurso religioso, e como a mesma 

apareceu nas vozes das professoras. 

 

 

3.2 A profissionalização docente e formação - dois lados da mesma moeda: a 

identidade docente 

 

O objetivo de discorrer sobre a profissionalização docente e a formação, não 

pôde se fazer de forma dissociada da (s) identidade (s) docente (s), quando investigadas 

pelo viés das pesquisas narrativas autobiográficas. As análises e levantamentos dos 

estudos
58

 a respeito de tais temas mostraram-se “misturados” também teoricamente. Tal 

motivo levou Catani et al (2006, p. 388) a afirmar que o levantamento de pesquisas 

nessa área não se mostrou tarefa fácil. A grande variedade de correntes teóricas, bem 

como a apresentação das pesquisas, tornou excessivo o número de pesquisas 

relacionadas aos temas em questão. 

 
O exame realizado tornou evidente que essa produção se caracteriza por uma 

enorme dispersão, tanto temática quanto metodológica, decorrente entre 

outros fatores, da multiplicidade de referenciais teóricos utilizados nas 

pesquisas. Os teóricos que dão sustentação aos trabalhos têm sido buscados 

em vários campos disciplinares, fazendo-se empréstimos conceituais e 

combinações as mais variadas nem sempre isentas de ambiguidades quanto às 

denominações metodológicas utilizadas. 

 

As narrativas acabaram por abranger um universo pequeno de sujeitos. Isso 

sugere um problema quando me reporto ao discurso acadêmico que aparece imbuído de 

preceitos pré-estabelecidos, ou seja, visa atingir um grande número de pessoas 
                                                           
56

 Para maior esclarecimento dessa questão, consultar Ferraz e Diniz (2014, p. 77-87). 
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 Para esclarecimento de “pregnância”, consultar Lopes (2001, p. 38-39). 
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 Verificar Catani et al (2006). 
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retornando ao seu caráter inicial de universalidade. 

No entanto, a ocupação de uma determinada profissão não se separa do sujeito 

que ocupa a profissão. E se a subjetividade se tornou, com o advindo, inicialmente, das 

narrativas, também um objeto a ser pesquisado, a escuta ou a leitura desses sujeitos via 

história oral ou história escrita teve uma relevância para o meio científico. Os 

direcionamentos profissionais de um período, apontando através da voz do sujeito, uma 

tendência situada em um contexto influenciado pelos discursos de dominação, 

majoritários, começaram a ser ouvidos no um a um. Assim, através da fala da professora 

Liamara, na primeira conversação, foi possível extrair o seguinte: 

 

Eu vim de família pobre também, mas todo mundo tinha que estudar... Meu 

pai... Meus irmãos, como eu era uma das caçulas, eles ficavam o tempo todo 

cutucando: “Você vai estudar, você vai ser professora, que, antigamente, só 

era isso, né. (...) Eram essas três, que era Enfermagem, Magistério e 

Contabilidade... (...) Início dos anos 90.  

 

 A autorização vinda de uma posição masculina é o que impulsiona a mulher, 

filha, irmã, a buscar uma formação. A identidade profissional aparece atravessada pela 

identidade pessoal, contagiando a formação inicial docente. O sujeito, geralmente 

sofrendo os impactos históricos, políticos e sociais, não consegue escapar, em alguma 

medida, daquilo que lhe é im-posto. Garrido (2012, p. 19) anuncia que 

 
A identidade não é um dado imutável, nem externo que possa ser adquirido. 

Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado. A 

profissão do professor, como as demais, emerge em um dado momento e 

contexto históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas 

sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. 

 

 As mudanças sociais, políticas e econômicas que ocorrem gradativamente de 

uma década para outra puderam ser observadas/escutadas nos relatos das professoras 

sujeitos da pesquisa. De “secretariado” a “enfermagem”, das décadas de 1980 a 1990, o 

magistério permaneceu como a saída em uma determinada época. O estudo, então, 

caracteriza-se como possibilidade de ascensão social no contraponto de uma 

acomodação de classe e de gênero, em alguns casos. Partindo de um mesmo ponto (a 

família pobre), a professora que cito a seguir, conseguiu seguir em frente, enfrentando 

as dificuldades que implicava estudar, se formar.  

Eu amo minha profissão, né. Não foi fácil conseguir me formar, né. Porque 

eu sou de uma família pobre, mas, desde pequenininha, eu queria mudar 

minha história, né. Aí tive que lutar contra a vontade da minha própria mãe. 

Ela não queria, né. Eles não faziam muito esforço não. Mas, enfim, eu fiz, 

primeiramente... Eu não fiz o Magistério, eu fiz foi o Secretariado, que é o 
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que dava pra fazer na época né, porque eu sou antes das meninas aí, né. 

Porque, na minha época, era Secretariado, Magistério ou Contabilidade. 

Então, como eu tinha que trabalhar, então, eu optei pelo Secretariado. Então 

formei no Secretariado, mas não conseguia nada. [riso] Não conseguia 

colocação em lugar nenhum. Aí, eu resolvi fazer o Magistério. (...) foi em 

1986 que eu formei o Magistério (Profa. Teresa, primeira conversação) 

 

Embora desvalorizadas/os, inclusive financeiramente, as/os professoras/res não 

eram e não são dispensados de múltiplas funções. Além da profissão, a pregnância de 

um discurso em que a totalidade se faz necessária continua presente até os dias atuais 

demarcando a crise de identidade que a/o profissional “professor” começou a viver a 

partir dos anos de 1990. Sobre a crise da profissão, Nóvoa (1999, p. 22-23) afirmou 

haver  “[...] uma brecha entre a visão idealizada e a realidade concreta do ensino. É 

nesta falha que se situa o epicentro da crise na profissão docente [...]”. Assim, 

vislumbra-se a possibilidade de ocupar um lugar, obter um prestígio “a-pesar” de tantas 

insatisfações - insatisfações legítimas, especialmente quando se pensa na importância da 

dignidade para se educar. 

 

Bem, assim, o ser professor hoje em dia, eu acho que engloba assim, tudo. 

Eu acho que assim, eu acho que principalmente nas séries iniciais ser 

professor hoje em dia não é só ensinar, então não é só passar o conteúdo, 

mas você faz, você hoje em dia faz um papel um pouco de mãe na sala de 

aula que os meninos tem hora que até confundem, tratam você como mãe 

mesmo “eu queria que você fosse minha mãe”, eu queria que você... (...) 

você tem que ser além de ser professor, não é humano, é ser mais que 

humano (...) Então quando você vê um aluno seu que cresceu na vida, que foi 

uma pessoa que conseguiu alguma coisa, que te reconhece é muito bom. 

Então eu acho que professor é um ser maior né [riso] (Profa. Clara, terceira 

conversação). 

 

A crença de que se deve ocupar um lugar para o qual o sistema conspira  à 

medida que cobra da/do profissional uma desenvoltura impossível, aparece na sutileza 

“escancarada” dos relatos, como no citado acima, embora haja uma negação consciente 

quando elas se referem às questões mais objetivas. 

Pude extrair alguns dados que me pareceram interessantes trabalhar 

teoricamente. A fala da professora Clara, citada anteriormente, ela marca “claramente” 

(!) uma posição idealizada com relação ao lugar que “o professor” ocupa, um excesso 

com relação às funções da/o professora/r, que muito caracteriza o caráter totalizante 

com o qual a profissão docente foi se construindo através de suas experiências. Talvez a 

falta de uma “formação-acção” ou uma “formação-investigação” (usando, aqui, os 

significantes utilizados por Nóvoa, 1999, p. 26) justifique a tal “brecha” tanto se 

estender. O grande distanciamento, que é sugerido pela fala da professora Clara, entre a 
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teoria e a prática da profissão, aparece como um tema que se presentifica, embora já 

venha sendo discutido e trabalhado há muitos anos. Josso (2007, p. 420-421) abre a 

seguinte possibilidade quando traz o tema da “pesquisa-formação”: 

 

[...] a reflexão sobre os processos de formação só é produtiva na medida em 

que os participantes investem ativamente cada etapa de trabalho neles 

mesmo, bem como nas interações que o grupo oferece. Nós qualificamos esse 

cenário como “pesquisa-formação” porque a atividade de pesquisa contribui 

para a formação dos participantes no plano das aprendizagens reflexivas e 

interpretativas, e situa-se em seu percurso de vida como um momento de 

questionamento retroativo e prospectivo sobre seu (s) projeto (s) de vida e 

sua (s) demanda (s) de formação atual. 

 

 Com os relatos das outras professoras, pode ser possível (ou não) que algo se 

“desloque” com relação a essa pretensão de “tudo” se alcançar. Dizer no grupo, algo de 

si, pode disparar a reflexão consciente, tendo um efeito, produzindo um novo 

posicionamento. Ou não. Nóvoa (1999, p. 163-164) descreveu o seguinte a respeito dos 

“professores” mais jovens:  

 

Para os novos, o bom senso aconselha o acatamento acrítico das normas 

inscritas no funcionamento cotidiano da escola e a aceitação das hierarquias 

implícitas no relacionamento entre as pessoas, a diversos níveis. Sugere 

ainda que se ocultem os problemas, que as dificuldades se confidenciem mas 

não se assumam no colectivo, que se procurem apoios de forma discreta, ou, 

dito de outra maneira, que se componha com urgência uma imagem pública 

de domínio da situação, de sucesso profissional. 

 Especialmente, no grupo pesquisado, não tive essa percepção nas falas. A 

professora mais jovem, Manuela, ainda que com receio inicial, foi se implicando, mais e 

mais a cada encontro posicionando-se de forma tímida, mas efetiva.  

 

Então, eu avaliava os meninos. Então eu acho que eles se importaram sim. 

Porque era eles escrevendo, e eu passava assim, é 5 pontos, que são para 

atitudes, [comentários simultâneos] as atividades, o compromisso, respeito os 

5 pontos. Fernanda entra vários itens sim, né, a gente coloca pára casa, você 

tem que estar fazendo, aí a gente vai e faz aquele na regrinha e vê. Então, eu 

avaliava os meninos. E eu notei que eles se importavam sim, nessa última 

autoavaliação, eu fiz eles fazerem a autoavaliação. Não, eu avaliar. Eu acho 

que eles importaram, sim Fernanda. Hum, como era eles escrevendo e eu 

passava [comentário simultâneo, inaudível], como era eu que passava de mesa 

em mesa, eu falava assim: se fugir muito do que é.... eu conheço todo mundo 

aqui, então, se fugir muito do que eu espero, eu vou fazer uma média da minha 

nota com a nota de vocês. Então não adianta mentir, né? Então, tipo, acho que 

só uns três alunos se deram nota total em tudo. Então, eu acho que eles terem 

refletido, escrito e colocado no papel, me entregar, eu acho que eles gostaram 

sim. (Profa. Manuela, quinta conversação). 

Atrevo-me a seguir adiante falando aquilo que não se controla, daquilo que, 

embora, com a marca de um “corte”, não se recua diante da impossibilidade de 

completude, ainda que não se consiga escapar da palavra advinda da cultura. 
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3.3 Da identidade docente à identificação do sujeito: as palavras que (não!?) 

querem calar 

 

Que a força do medo que tenho 

Não me impeça de ver o que anseio 

Que a morte de tudo em que acredito 

Não me tape os ouvidos e a boca 

Porque metade de mim é o que eu grito 

A outra metade é silêncio 

(Osvaldo Montenegro, 1997) 

 

 

A demanda de realização do que é imposto pela “matriz” curricular de ensino do 

município de Mariana (MG), que dita o que as/os profissionais devem cumprir como 

meta em cada série do ensino fundamental I, levantou uma discussão que abordou 

objetivamente alguma forma de contraponto, mesmo daquelas professoras mais coladas 

num ideal profissional. Para outra (s) professora (s), além de um questionamento “des-

envolvido”, suscitou uma amostra do que se pode chamar do deslocamento de uma 

posição narcísica a qual Freud (1914[1969]) nomeou como Eu Ideal para outra posição 

denominada de Ideal do Eu.  

 

Esse é a nossa, ó, livro de cabeceira, se você não conhece, é essa 

aqui.[apresentando a matriz]. Então, aqui, nós temos as capacidades, né, que 

a gente, é, nós deveremos trabalhar com os alunos, então, assim, se você, 

ano passado, nós tivemos um momento em que nós tínhamos que passar para 

a Secretaria de Educação todas as capacidades que nós havíamos dado 

conta de trabalhar. E uma fala das especialistas na escola, então foi assim, 

foi até uma conversa minha com uma pessoa que trabalha, trabalhava na 

Secretaria, ela me disse que várias escolas deram conta, né... (...) E eu falei 

pra ela, falei assim: “Nossa, mas essa escola, ou é excepcional, ou então as 

pessoas que trabalham nessa escola são mentirosas” Aí ela falou assim: 

“Por quê?” “Porque a professora que der conta disso tudo aqui, pra mim, 

ela deve fazer mágica”, porque, infelizmente, a gente chega, por exemplo, 

com um aluno do 5º com a capacidade, com as capacidades que estão 

previstas pro 5º ano, mas que não dominou a capacidade talvez lá do 1º, do 

2º, então como é que essa professora, né, ou essa escola deram conta disso. 

Então são coisas, né, que a gente vai ouvindo, né, Clara? Eu e Clara, ano 

passado, a gente até discutiu, acho que eu, Clara e Sara, que nós havíamos 

mandado várias que nós três não havíamos dado conta, aí a gente (...) Nós 

nos perguntamos, depois que nós ouvimos essa fala, né, e nós falamos assim: 

“Nossa, será que nós somos tão incompetentes que a gente não deu conta”, 

né, Clara? Nós três ficamos assim, questionando uma com a outra porque 

teve escola que mandou para Secretaria uma listagem de todas, que deram 

conta de tudo. (Profa. Amanda, terceira conversação) 

 

 Embora várias das professoras tenham apoiado a colega com relação à última 

fala, a postura de ruptura com aquilo que é universalmente esperado pela ótica da 

Educação, ou seja, a abrangência de uma totalidade que não se sustenta na prática 

educacional, pareceu emergir como a palavra que rompe com esperado e se depara com 
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a singularidade de cada sujeito.   

Diante da confrontação de uma das colegas sobre a necessidade de “ter” que 

trabalhar com o que foi demandado, a mesma professora comenta: É o real, Lara, é não 

conseguir mesmo.[inaudível] O real, Lara, é não conseguir mesmo. O ideal é que não 

consiga. (Profa. Amanda, terceira conversação). Suportar a castração, diante da 

“falência” do ideal, mostrou-se como possibilidade singular para se dar conta do mal-

estar da docente.  

Freud (1914[1969]), trabalha a passagem de um estado de plenitude do bebê, o 

estado primeiro da vivência com a mãe, sendo o sujeito o centro de todos olhares e 

todos os cuidados, vivendo um momento de um “inundamento” narcísico do Eu, 

necessário para sua constituição, para um segundo momento denominado narcisismo 

secundário. No primeiro momento o bebê vive um prazer sem limites, o qual será em 

breve destituído desse prazer infinito de fusão com a mãe. Acredito que as breves linhas 

que colocarei a seguir darão uma breve explicação sobre a operação psíquica que o 

sujeito passa quando se encontra em vias de se constituir: 

 

Esse ego
59

 ideal é agora o alvo do amor de si mesmo (self-love) desfrutado na 

infância pelo ego real. O narcisismo surge deslocado em direção a esse novo 

ego ideal, o qual, como o ego infantil se acha possuído de toda perfeição de 

valor. Como acontece sempre que a libido está envolvida o homem se mostra 

incapaz de abrir mão de que outrora desfrutou. Ele não está disposto à 

renunciar a perfeição narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, se vê 

perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo despertar de seu próprio 

julgamento crítico, de modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura 

recuperá-la na forma de um ego ideal. O que ele projeta diante de si como se 

ideal e seu substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era 

seu próprio ideal. (Freud, 1914[1969], p. 111) 

 

 Portanto, ocorre um deslocamento de um narcisismo considerado primário para 

um narcisismo secundário. A sensação de tudo poder é “barrada” pela palavra que 

geralmente é pronunciada pelas figuras que exercem as funções parentais, quando 

ocorre a identificação e consequentemente, a operação do recalque
60

. O traço unário é 

marcado e perdido. E a busca infinita por esse primeiro traço se faz pelas tentativas dos 

representantes das pulsões em alcançá-los. Pommier (2008), ao trabalhar sobre o desejo 

da escrita, faz uma colocação que pode ajudar na compreensão desse mecanismo. 

 

E como o instante do choque do enigma vem acompanhado de certo número 

de sensações; elas é que serão recalcadas, completamente destacadas de 
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 A versão utilizada da obra de Freud, emprega o termo “Ego Ideal”para o que venho nomeando no texto 

como “Eu Ideal”. 
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 Verificar Roudinesco; Plon (1998, p. 647-649). 
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qualquer sentido, uma vez que esse sentido é incompreensível (é a 

significação do phallus); por exemplo, a sensação de certa luminosidade, o 

toque de um tecido, um odor etc., formarão as primeiras representações de 

coisas recalcadas. Não é a pulsão em si que é recalcada, mas os 

representantes da pulsão (sensoriais). [...] O enigma escapa à criança, mas as 

representações de coisas lhe pertencem.  

 

A marca da(s) subjetividade (s) e também singularidade (s) se deu desde a 

primeira conversação. Embora nem todas as professoras sujeitos da pesquisa tenham 

anunciado novidades quanto a ruptura daquilo que aparece culturalmente amalgamado 

em suas falas, a singularidade de cada uma foi se fazendo nos encontros por meio de 

suas falas (algumas trazidas neste no texto), mas também nos seus gestos, no olhar, na 

forma de se posicionar perante o grupo, na recusa à participação mais ativa, nas 

expressões de seus rostos.  

A voz, o olhar, são representantes das pulsões, ou objetos pulsionais, que 

participam da operação da identificação. Desse modo, retomo as falas para que toda 

essa teorização faça um sentido minimamente compreensível (ainda que fiquem os 

restos!). 

 

Minha experiência é um pouco parecida com a de algumas relatadas aqui. 

Mas também bastante diferente. Eu sou de uma família de 17 irmãos, meu 

pai casou duas vezes e a minha casa, que ainda hoje existe, naquelas 

fazendas antigas. As duas, das minhas irmãs mais velhas, do primeiro 

casamento, então, elas davam aula nessa casa, né, e, depois, foi passando o 

tempo, minha mãe casou com meu pai, eles continuaram morando nessa 

casa, e, como na roça as coisas eram muito difíceis em relação à distância 

de um lugar pras crianças estudarem, minha mãe recebeu uma proposta, não 

sei falar o ano, em..., eles queriam construir uma escola nessa zona rural e 

eles perguntaram se ela cedia o terreno para construírem uma escolinha no 

terreno da minha casa. Então essa escolinha foi construída ali, eu cresci com 

essa escolinha funcionando, com uma sala de aula e os professores iam aqui 

de Mariana pra trabalhar lá. Eles moravam na casa da minha mãe, e as 

aulas aconteciam numa turma multisseriada. Aí o tempo foi passando, a 

minha irmã mais velha estudou, assumiu essa turma, né? Depois a minha 

irmã se casou, outras professoras continuaram e, quando eu fiz 14 anos, essa 

escola não tinha professor porque ele..., porque nenhum professor suportava 

ficar nesse lugar porque era muitos quilômetros de Mariana e o carro só 

buscava de 15 em 15 dias. Então, eu me lembro muito bem das professoras 

chorando pra vir embora pra Mariana, e elas, assim, ficavam desesperadas, 

não existia energia elétrica nesse lugar, e, e quando, por exemplo, chovia, o 

carro não ia, então era um sofrimento muito grande. Então, com 14 anos, eu 

recebi uma proposta, eu já estava na 8ª série, indo pro 1º ano, porque, 

antigamente, nesse lugar que minha mãe morava, a gente tinha que andar 50 

quilômetros pra fazer o Magistério, a Contabilidade, ou a Enfermagem, 

então, eram os três cursos que existiam. Então, eu morava com minha irmã 

num distrito, recebi um convite, que eu já estava estudando, de fazer o 

Magistério e assumir essa escolinha, então eu comecei a dar aula com 15 

anos de idade, eu fazia o Magistério, andava 50 quilômetros para ir à noite e 

caminhava 10 quilômetros pra dar aula nessa escola, então a minha 

experiência começou meio que, minhas irmãs deram aula como professoras 

leigas, minha irmã se formou e depois eu recebi essa proposta, não tinha 
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experiência alguma, mas já fazia Magistério. Então é assim, e, ao mesmo 

tempo, também era um desejo, mas também uma imposição, como a Clara 

relatou. Essa foi minha primeira experiência, bastante, é, é, vamos dizer, 

com muito aprendizado. Eu tinha alunos na sala que eram mais velhos que 

eu, inclusive assim, com 16 anos, eu recebia bilhetinhos dos alunos pra 

namorar [risos], na bolsinha, que eles colocavam, sabe, que gostavam da 

professora. Eu trabalhei nessa escola durante oito anos, e esse ano em abril, 

eu faço 23 anos de Magistério. Tenho, é, não tenho me arrependido, né, por 

ter feito essa escolha. Também fiz uma graduação, na área do Magistério, 

mas, por algumas decepções na própria profissão, eu cheguei um tempo a 

querer desistir, por uma outra opção. Eu fiz um tempo a pós-graduação em 

Segurança do Trabalho por me ver, assim, aquele tempo frustrada e dizer 

“não quero mais”, né, mas assim, hoje, que eu posso dizer, eu me sinto 

cansada, eu acho que eu comecei muito cedo, não deveria ter sido tão 

precoce. (Prof. Amanda, primeira conversação).  

 

 Esse relato oferece inúmeros elementos;  me aterei aos que achei mais 

relevantes. A professora Amanda, conta uma história, a sua história com muitas 

semelhanças entre as colegas, inclusive possíveis de verificar nas demais falas 

discutidas até aqui:o relato da experiência da docência em uma determinada época, as 

dificuldades para uma pessoa residente em regiões rurais remotas estudar, o mal-estar 

em assumir uma identidade profissional, a imposição social de assumir o lugar 

profissional. 

 Os fragmentos da fala em negrito merecem a devida atenção ao trilhar o 

caminho da identificação, a qual extrapola a identidade. Quando anuncia - “Minha 

experiência é um pouco parecida com a de algumas relatadas aqui. Mas também 

bastante diferente”, a marca da diferença, anunciada na linguagem, aponta para a 

singularidade do sujeito, a fratura com o ideal de igualdade ainda que compartilhe de 

várias experiências em comum. E diante de uma realidade de sofrimento, desafio e dura 

perspectiva, o sujeito não recua de um posicionamento que faça laço com seu desejo
61

. 

“Então é assim, e, ao mesmo tempo, também era um desejo, mas também uma 

imposição, como a Clara relatou. Essa foi minha primeira experiência, bastante, é, é, 

vamos dizer, com muito aprendizado.”  

Cabe marcar, a pulsão sexual nomeada na fala da professora, marcando um 

impulsionamento para a ação, ainda que a fala se refira ao outro (ao “aluno”), pois 

assim o inconsciente se anuncia. “Eu tinha alunos na sala que eram mais velhos que eu, 

inclusive assim, com 16 anos, eu recebia bilhetinhos dos alunos pra namorar [risos], 

na bolsinha, que eles colocavam, sabe, que gostavam da professora.”. É na fala sem 

consciência, que aquilo que aparece como um fato até engraçado começa a anunciar o 
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sujeito do inconsciente. 

E no tropeço da linguagem, o inconsciente se presentifica, sugerindo quase uma 

“necessidade” de aparecer.  

 

Tenho, é, não tenho me arrependido, né, por ter feito essa escolha. 

Também fiz uma graduação, na área do Magistério, mas, por algumas 

decepções na própria profissão, eu cheguei um tempo a querer desistir, por 

uma outra opção. Eu fiz um tempo a pós-graduação em Segurança do 

Trabalho por me ver, assim, aquele tempo frustrada e dizer “não quero 

mais”, né, mas assim, hoje, que eu posso dizer, eu me sinto cansada, eu 

acho que eu comecei muito cedo, não deveria ter sido tão precoce. 

 

 Esse fragmento apresenta dados precisos da manifestação do sujeito do 

inconsciente. “Tenho, é, não tenho me arrependido, né, por ter feito essa escolha.” 

Segundo Freud (1925[1969], p. 296), o inconsciente não inclui o não em seu repertório. 

“A negativa do que está reprimido
62

; com efeito, já é uma suspensão da repressão
63

, 

embora não naturalmente, uma aceitação do que está reprimido. Podemos ver aqui, a 

função intelectual está separada do processo afetivo.”  

 O vacilo entre ter ou não ter se arrependido marca a divisão do sujeito, a 

incompletude e talvez, por isso mesmo, a insistência em continuar ocupando o lugar de 

professora. A tentativa de buscar uma pós-graduação de “segurança do trabalho” 

possibilita-me dizer do desejo de se ter segurança num ambiente onde a violência 

também circula: a sala de aula, a escola. “Eu fiz um tempo a pós-graduação em 

Segurança do Trabalho por me ver, assim, aquele tempo frustrada e dizer “não quero 

mais”. A professora Amanda queria mais, queria segurança. Essa afirmação parece 

apresentar sentido quando recorro a uma outra fala da professora, justificando o motivo 

de ter procurado o curso de Segurança do Trabalho. 

 

Foi assim: eu tive um problema interno, né, dentro de uma escola em relação 

a uma família, foi uma agressão. Então, essa agressão me fez passar um 

tempo, assim, de pensar: “Será que eu quero, pro resto da minha vida, 

continuar desse jeito?” Então, assim, eu optei por fazer um curso de 

Segurança do Trabalho por pensar que eu iria conseguir ser mais feliz em 

outra profissão. Mas eu não consegui fazer nem estágio na outra profissão, 

nada disso. Então, foi assim, um tempo em que eu estava muito triste com a 

profissão e eu tentei optar, mas eu nunca deixei de ser professora. (Profa. 

Amanda, primeira conversação). 

  

O inconsciente estruturado e escutado através da linguagem mostra-se presente, 
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inclusive, no silêncio, ou na suposta não escuta daquilo que aparece como uma 

interrogação, como um enigma. As professoras, sujeitos da pesquisa, entre inúmeras 

questões possíveis de serem nomeadas, anunciaram, a partir de uma fala “tropeçada”, 

uma negação à escuta de uma pergunta realizada por mim, evidenciando o “resto” que 

ficou dos cinco encontros que foram realizados com elas. Cabe lembrar que a 

conversação com as/os alunas/os foi aquilo que deu a brecha para a questão das 

docentes emergir, ainda que de forma não explícita por todas. 

 

É, a única coisa que eu acho que ficou um pouquinho, talvez demandaria um 

pouco mais de tempo, da gente dar continuidade, foi naquele, foi em relação 

a entrevista, que você teve com os alunos. Eu acho que foi muito pouco 

tempo pra gente ... muito geral, é pra gente ouvir, analisar, o que o aluno 

realmente pensa da escola e qual a nossa postura em relação a isso. Então 

eu acho que isso foi pouco tempo. (Prof. Amanda, sexta conversação) 

 

E entre os assuntos que as/os alunas/os levantaram, ou seja, a estrutura física da 

escola, a questão do respeito (ligada à sexualidade), a questão da punição e a questão de 

lidar com as famílias vulneráveis, o ponto que se destacou através das falas e das não 

falas das professoras, foi a sexualidade. 

 

Porque eu fiquei mais assim, eu e a Teresa, porque foi com a nossa turma, 

será que os meninos falaram assim só sobre a questão da sexualidade (...) 

Foi só sexualidade. Ficou uma coisa assim outra vaga... Deu a entender que 

a gente não trabalha isso na sala de aula, igual colegas que resolveram que 

falaram que isso é trabalhado desde lá, né? (...) entendeu o que eu quis dizer, 

foi o que ficou Fernanda. 

 

E eu como pesquisadora, não pude deixar de interrogar: “Ficou para quem? 

Quem que tocou mais na questão, será que em que medida e isso foi uma questão que 

chegou mais para vocês... Foi o que fomentou mais aqui.”  

A sexualidade apresenta-se como um dos pilares da teoria psicanalítica 

freudiana. Freud rompe com a questão da sexologia, do genitalismo, “estendendo a 

noção de sexualidade a uma disposição psíquica universal e extirpando-a de seu 

fundamento biológico, anatômico e genital, para fazer dela a própria essência da 

atividade humana.” (Roudinesco; Plon, 1998, p. 704). 

E depois de algumas colocações por parte das professoras, sendo que uma delas 

inclusive, associou “sexualidade” ao “policiar”
64

, fiz a pergunta que não pôde calar: 

“Pois é, e aí eu vou lançar mais uma questão... (vozes simultâneas). O que que é 

sexualidade?” 

As professoras não responderam, desconversaram, pareceu que não escutaram e 

rapidamente, direcionaram para outros, crianças, pais. “Essa questão da sexualidade, 

eles já entendem errado porque nós temos a novela, nós temos esse lado, né, social, 
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 “ (...) Cê tem que policiar o que você vai falar; você já não pode falar muito assim, porque os pais 

interpretam de outro jeito então eu acho que vai muito da turma. (...) (Prof. Liamara, sexta conversação). 
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mas fora ele, já tem uma visão errada, né, então assim a visão que eles têm é 

totalmente, ou não tem..”. - (Prof. Cristine, sexta conversação). E depois de algumas 

falas, uma constatou: “Eu acho muito difícil trabalhar...”. (Profa. Cristine, sexta 

conversação). 

Toca-se, assim, âmago da questão: aquilo que não se esgota ao dizer sobre o 

mal-estar de se estar vivo.  

 

 

3.4 E as respostas às questões norteadoras? 

 

A Psicanálise aposta nas “meias verdades” dos sujeitos. Pautada por essa mesma 

ética apontarei “meias conclusões”. 

A primeira questão: Como a docência vem sendo produzida discursivamente na 

contemporaneidade pelos/as professores/as participantes dessa pesquisa? 

O discurso produzido pelas professoras participantes da pesquisa, por diversas 

vezes, cotejou elementos culturais e históricos significativos, como a desvalorização do 

trabalho docente, a “con-fusão” entre docência e maternidade, visto que a feminização 

da profissão ainda se mostra uma constante. Além disso, a influência religiosa que 

apareceu “transbordando” nas falas das professoras que se pautam em uma moral
65

, com 

base na qual a dualidade entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre os bons 

hábitos e os maus hábitos, direcionam suas práticas. 

Em sua maioria, as professoras mantêm uma imagem idealizada sobre a docência, a-

pesar de todo o mal-estar relatado com relação à profissão. Penso, a partir da pesquisa 

que a “crise de identidade” docente tem se estendido até os dias atuais. 

A segunda questão: Como esses discursos sobre a docência, produzidos na 

contemporaneidade, incidem nos sujeitos participantes da pesquisa? 

A busca de uma completude pareceu, em alguns casos, impulsionar o sujeito, 

enquanto em outros casos, sugeriu paralisar. Como exemplos, houve o afastamento, 

como o caso de uma professora que conheci quando realizava as observações. Ela 

esteve afastada por meses e só retornou nas últimas conversações. Além disso, constatei 

a impotência relatada em falas afirmativas e questionadoras sobre o desejo ou a falta 

dele de se realizar algo de novo, de inédito.  

Independente assim do salário que a gente recebe razoavelmente, graças a 

Deus tá chegando, mas assim, então o professor, pra mim, é gratificante, é 

ser um ser gratificante, que você possa conseguir ajudar uma criança a 

chegar. Então, quando você vê um aluno seu que cresceu na vida, que foi 

uma pessoa que conseguiu alguma coisa, que te reconhece é muito bom. 

Então eu acho que professor é um ser maior, né? [riso] (Profa. Clara, 

terceira conversação). 
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A terceira questão: O que evidencia algum ineditismo, nesses discursos, escapando 

do que é esperado a  priori, sobre o posicionamento do/a professor/a? 

Indícios nas falas, ainda que não claros ou não ditos, sugeriram o “deslizamento” de 

algumas das professoras (não todas!). Suportar algumas perguntas sem respostas 

imediatas instigou a continuidade das falas em encontros posteriores. No entanto, cito 

algumas falas, pois também por essa via se faz o deslocamento de lugar, de posição. 

 
E que nessa semana, os alunos foram convidados né, a participar de uma 

atividade diferenciada né, uma atividade mais lúdica que teve até uma no 

oskindô, oskindôteca. (...) Aí, eu falei com a Amanda, “eu acho que é até um 

ponto positivo você estar aí me substituindo, porque eu estou tão brava em 

relação ao comportamento deles, que se eu estivesse aí, eu não levaria”. Eu 

não levaria os alunos, eu diria para eles que a punição deles é não ir. Né? E 

foi uma atividade rica e interessante. (Profa. Sara, quinta conversação) 

 

Eu concordo com a fala da Sara, é bem diferente lidar com os filhos e na 

escola. Na escola, com a experiência que eu tive há dois anos com quinto 

ano, eu acho que a gente tem que aprender, a ensiná-los a desconstruir os 

conceitos, que eles trazem conceitos (...) Então assim eu acho que a gente 

tem que trabalhar com essa questão de desconstruir é, né.... (Profa. Amanda, 

quinta conversação). 

 

E, finalmente, a quarta e última questão: Quais as possíveis saídas singulares que 

emergiram a partir dessa pesquisa-intervenção? 

Considerando, a priori, a singularidade de todas as professoras, aqui, opto por 

lançar, sobretudo, algumas das falas, que anunciaram saídas, possibilidades em meio às 

impossibilidades, de quem vive a experiência da docência. 

 
Ela [ao se referir a uma aluna] se sentiu assim muito triste e os meninos 

começaram a conversar com ela. Eu deixei que ela chorasse, que ela 

reclamasse, que ela ficasse um tempo sozinha e os meninos falaram: “ Ué, 

Lana”. ... Vou até falar o nome, porque todo mundo já sabe. “Ué Lana, mas 

você não faz dever de casa, você fala palavrão, você não respeita ninguém. É 

por isso, que você só tem essa bala.” (Profa. Amanda, quinta conversação). 

 
Então, eu avaliava os meninos. Então eu acho que eles se importaram sim. 

Porque era eles escrevendo e eu passava assim é 5 pontos que são para 

atitudes, [comentários simultâneos] as atividades, o compromisso, respeito 

os 5 pontos. Fernanda entra vários itens sim, né, a gente coloca pára casa, 

você tem que estar fazendo, tá aí a gente vai e faz aquele na regrinha e vê. 

Então eu avaliava os meninos. E eu notei que eles se importavam sim, nessa 

última autoavaliação, eu fiz eles fazerem a autoavaliação. Não eu avaliar. 

Eu acho que eles importaram, sim Fernanda. Hum como era eles escrevendo 

e eu passava [comentário simultâneo inaudível], como era eu que passava de 

mesa em mesa, eu falava assim: se fugir muito do que é.... eu conheço todo 

mundo aqui, então, se fugir muito do que eu espero, eu vou fazer uma média 

da minha nota com a nota de vocês. Então não adianta mentir, né? Então, 

tipo, acho que só uns três alunos se deram nota total em tudo. Então, eu acho 

que eles terem refletido, escrito e colocado no papel, me entregar, eu acho 
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que eles gostaram sim. (Profa. Manuela, quinta conversação)
66

. 

 

E uma coisa que eu percebi que quando um aluno me chamou na carteira 

para mostrar o que ele já havia colocado no papel, ele estava apenas falando 

da turma mas em nenhum momento ele falava dele. Mas que bom, que legal 

G., acho que é o G. Ah, o L. tinha feito isso, que não quem tinha feito isso. 

Agora chegou a vez de você falar de você. “Ah tia! Mas não sei o que vou 

falar.” Olha a pergunta, olha o título, como foi né, tudo mais. Agora, fala de 

você. Ele teve um pouco mais de dificuldade. Por que essa opção.... (Profa. 

Amanda, quinta conversação) 

 
Acho um ponto crucial, um ponto crucial das conversas, (...) o conhecimento, 

o olhar até para o outro, foi coisas que saíram aqui e a gente até expôs aqui, 

né? Naquele momento possibilitaram a gente ter um olhar diferente para o 

outro, além de para si mesmo, né, para o outro também. (...). (Profa. Sara, 

sexta conversação). 

 

O que define também as nossas conversas, momentos de reflexão e ação, 

né? Até porque ao mesmo tempo que nós tivemos oportunidade de expor, de 

alguma forma a gente aprendeu com o outro, com a experiência do outro 

(...) É, a única coisa que eu acho que ficou um pouquinho, talvez demandaria 

um pouco mais de tempo, da gente dar continuidade, foi naquele, foi em 

relação a entrevista, que você teve com os alunos. Eu acho que foi muito 

pouco tempo pra gente .... muito geral, é pra gente ouvir, analisar, o que o 

aluno realmente pensa da escola e qual a nossa postura em relação a isso. 

Então eu acho que isso foi pouco tempo. (Profa. Amanda, sexta 

conversação). 

 

Os encontros, as nossas conversas foram um estudo. É assim, foram 

surgindo coisas foram acontecendo coisas que é como um estudo 

continuado. A gente deu vários, é é é vários diálogos, várias coisas e é um 

momento de troca, não é? Pra mim foi isso. (Profa. Luana, sexta 

conversação). 

  

 Dessa maneira, vou chegando ao final. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O FECHAMENTO TEMPORÁRIO... 

 

 

Ao que não podemos chegar voando,  

temos de chegar manquejando.  

O livro diz-nos que não é 

 pecado claudicar. 

(Rückert apud Freud, 1920) 

 

 

A partir de uma escuta atravessada também pelo inconsciente, me vem sendo 

possível, como pesquisadora, realizar uma investigação dos traços de identificação, que, 

de forma singular, direciona o sujeito do desejo, sem que esse mesmo sujeito se dê 

conta disso “conscientemente” ou “reflexivamente”. Para tanto, a implicação num 

sentido mais profundo do envolvimento se fez primordial. 

Partindo da investigação de Santos (1991), Diniz (2005, p. 39-40) aborda a 

necessidade da implicação, ou seja, da “relação pesquisador/a – objeto”. É a partir da 

apropriação, por parte de quem pesquisa, das próprias angústias relacionadas ao tema, 

da confrontação com os motivos de interesse, bem como da compreensão de que as 

questões inconscientes também interferem no processo de pesquisar, que os equívocos 

podem ser diminuídos com relação à constituição do saber. 

Portanto, para enveredar pelo caminho que escolhi, ou seja, o campo da 

Psicanálise e Educação, não bastou lançar mão do conhecimento teórico a fim de me 

instrumentalizar dos requisitos necessários para em-frentar uma pesquisa desse teor. 

Como relatei inicialmente, na introdução, minha formação psicanalítica vem se fazendo 

há mais de 20 anos. Assim, corroboro o tripé preconizado por Freud (1919 [1974]), em 

que o estudo da teoria, a supervisão de um terceiro, psicanalista, e, especialmente que a 

própria análise pessoal é o que possibilita a formação (ou não!) do psicanalista. A 

implicação com a ética do desejo e do sujeito do inconsciente são requisitos 

fundamentais para a/o pesquisadora/r adentrar na investigação pautada na Psicanálise. 

Que não seja um psicanalista clínico, mas que tenha um percurso analítico para além do 

conhecimento teórico, ou seja, que a análise pessoal atravesse o percurso como forma 

de sustentação do trabalho. Pautando-me nesses preceitos, me coloquei a pesquisar. 

Após um percurso de quase dois anos, continuo a me arriscar nessa aventura que 

a pesquisa se tornou para mim. Aventurar-se parece movimento agradável, leve, cheio 
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de afetos. Sobre a leveza e agradabilidade, estas nem sempre se sustentam. Já os afetos, 

creio se fizeram sempre constantes durante a aventura da pesquisa. 

As quatro questões norteadoras foram “desenhadas” à medida que o trabalho foi-

se fazendo. Funcionaram como disparadores/norteadores, primeiramente, a fim de se 

dar seguimento à escrita. Embora com risco ampliado, de não chegar às respostas 

satisfatórias para os padrões de exigência científica, prossegui com tais questões, as 

quais me possibilitaram chegar ao principal objetivo da pesquisa de maneira singular, 

diferentemente das escritas tradicionais. Optei por privilegiar fragmentos históricos, 

relatei momentos marcantes para o estabelecimento da “profissão” (ou não “profissão”!) 

docente e marquei fatos e sujeitos/autores que se disponibilizaram a percorrer o 

caminho daquilo que se convencionou ser nomeado como identidade docente (e.g. 

Souza, 2004; Nóvoa, 1992). 

As narrativas entraram neste trabalho de maneira inesperada. Quando apresentei 

aquilo que havia preparado para a qualificação no PRODOC (Grupo de Pesquisa Sobre 

Condição e Formação Docente da UFMG), em agosto de 2016, a possibilidade de 

articular essa metodologia ao trabalho foi um prenúncio do que a banca de qualificação 

levantou. O “conhecimento de si” como o ponto de partida para aquilo que me 

mobilizou desde o início: o inconsciente. Embora de ordem imprevista, o novo caminho 

a seguir muito me agradou. E, dando seguimento ao trabalho, incluí no mesmo as 

narrativas, ainda que de maneira teoricamente limitada (afinal o período do mestrado 

não permite o avanço de grandes aprofundamentos teóricos).     

No entanto, meu fazer pesquisa sempre pulsou em outra direção. A escolha pela 

pesquisa-intervenção foi o que me possibilitou continuar nesse processo: implicar-me 

como sujeito do desejo, permitindo-me guiar pela pulsão que ora me pôs em 

movimento, ora me paralisou, foi a saída. Daí a pesquisa-intervenção ter proporcionado 

uma intervenção direcionada a mim, em primeira mão, como já foi discutido na seção 

2.2.4 desta dissertação. 

Encontrando-me minimamente instrumentalizada, continuei o processo da 

pesquisa, elencando os recursos teóricos das narrativas (Josso, 2007; Bueno; Sousa; 

Catani; Souza, 1993; Souza, 2004), que se afinam com o viés identitário (consciente, 

reflexivo, cultural), e analisando o material coletado nas conversações (dispositivo 

metodológico que privilegia o inconsciente, a singularidade, cf. Miranda; Vasconcelos; 

Santiago, 2006; Miranda; Santiago, 2011), segui pelo viés da identificação (e.g. Freud, 

1900/1969; 1914/1969; 1921/1969; Lacan, [1961-1962, tradução de Marcos Bagno não 
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publicada]). 

Foi assim que pude fazer a ligação e a discussão, apropriando-me do que aprendi 

sobre as narrativas e as conversações. 

Com bases nos preceitos da metodologia das conversações, não se espera que 

uma intervenção ocorra de maneira pré-determinada. A partir disso, foram ocorrendo os 

encontros e evidenciou-se o quanto os discursos são atravessados pela marca cultural, 

centrada em uma moral política e religiosa, em que o EU se “orienta” e se “subjuga” aos 

discursos dominantes.  

A questão da feminização do magistério aliada às questões de gênero foram 

pontos evidenciados nas falas das professoras sujeitos da pesquisa, bem como a estreita 

relação entre profissionalização e identidade docente. Afinal, em meados dos anos de 

1990, período em que a maior parte dessas professoras se formou, [...] as mulheres 

tinham que ter feito Magistério. (Profa. Clara, primeira conversação). A presença maciça 

de mulheres na docência, onde a denúncia com relação às problemáticas relativas ao 

gênero geraram questionamentos, solicitava mais e mais investigação. A relação do 

professorado com a maternagem e, consequentemente, com a ideia do cuidar tem uma 

origem histórico-religiosa, tema sobre o qual Lopes  (1991) se debruçaram.  

 

Isso vem muito na figura da mulher, né, porque, por exemplo, antes, quando 

eram os homens que eram professores, eram professores, era senhor, depois  
que a mulher entrou que veio aquela coisa, mas “ela é minha mãe”, “ela é o 

quê”? Né? Pra você ver como a figura feminina é interessante, tem essa 

coisa de emoção mais, né, à flor da pele, de você: “Ah, eu quero me lembrar 

e tudo o mais...”  (Profa. Manuela, terceira conversação) 

 

 A profissão “professor”, assim como a profissão “pesquisador”, escrito e falado 

no gênero masculino
67

, aponta uma prevalência social, cultural e política. O homem, o 

patriarca, o marido, o/a governante definem as leis, se apropriam de saberes e se 

utilizam destes recursos e de sua condição para exercer o poder. Portanto,considerar as 

questões culturais se tornou fundamental na análise dos dados, visto que as mesmas 

aparecem “entranhadas” e parte integrada ao corpo do sujeito que fala.  

Já as conversações colaboram para o deslocamento de um lugar fixado pela 

cultura. O diferencial das conversações com relação às narrativas é que as primeiras 

levam em conta a implicação da/o pesquisadora/r, a ética do sujeito divido em 

                                                           
67

 Destaco o gênero masculino a fim de apontar que o mesmo pode ser atribuído tanto aos homens quanto 

às mulheres, que, embora discursem teoricamente sobre a falta e o feminino da Psicanálise, não sustentam 

um posicionamento coerente e implicado. 
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consciente e inconsciente, as perguntas que se fazem, muitas vezes, sem respostas, o 

silêncio e a consideração de um tempo de trabalho que rompe com o cronológico, que 

considera a singularidade de cada sujeito. Nesse sentido, com as conversações, não se 

espera um efeito para muitos: pelo contrário, para poucos. Por esse motivo, constata-se 

o privilégio de algumas falas de sujeitos participantes da pesquisa em detrimento das de 

outros. Testemunham-se possíveis deslocamentos com relação a um lugar de alienação 

em que o discurso dominante insere o sujeito. Considera-se, também, a dignidade do 

sujeito e de seu ato, o de educar.  

Tais deslocamentos se fazem possíveis à medida que os sujeitos suportam lidar 

com a falta constitucional, sustentam aquilo que causa imenso desprazer, sem tentar 

encobrir tão rapidamente o mal-estar, for(mau)lando (deixo aqui marcado meu ato 

falho!) respostas que, antes de apontarem para algo da ordem singular e criativa, 

apontam uma alienação discursiva. E assim também aconteceu nas conversações como 

não poderia deixar de ser. Em função disso, optei por trabalhar com as falas que 

apontaram algo de significativo com o tangenciamento nas questões da identificação. Se 

a Psicanálise privilegia a singularidade, mesmo na associação livre coletivizada, seria 

impossível não eleger as vozes que mais se destacaram com relação a um 

posicionamento ético (diferentemente da moral). Parece fundamental acentuar, mais 

uma vez, que os efeitos de uma conversação podem ser percebidos em um a posteriori 

e em alguns sujeitos.  

Portanto, em um grupo de aproximadamente 10 participantes (este número 

variou em cada conversação), apenas as falas de algumas participantes foram 

destacadas. Privilegiei a fala de uma das professoras quando levanto a questão de um 

posicionamento de fato diferenciado, e de uma fala reveladora de um “algo a mais”. 

Nessas falas, a professora em questão, apropria-se da sua história, marca o mal-estar das 

relações e o efeito que isso lhe causou, a tentativa de afastamento da profissão e a 

possibilidade de se manter nela (docência) à medida que as interrogações se tornam 

constantes no percurso. Além disso, constatou-se a questão da sexualidade como o 

enigma a ser perseguido, dizendo no seu não dito: [...] “falta um significante que possa 

representar o desejo” (Dias, 2000, p. 36). 

É, a única coisa que eu acho que ficou um pouquinho, talvez demandaria um 

pouco mais de tempo, da gente dar continuidade, foi naquele, foi em relação 

a entrevista, que você teve com os alunos. Eu acho que foi muito pouco 

tempo pra gente ... muito geral, é pra gente ouvir, analisar, o que o aluno 

realmente pensa da escola e qual a nossa postura em relação a isso. Então 

eu acho que isso foi pouco tempo. (Prof. Amanda, sexta conversação) 
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Daí se concluir que as questões identitárias caminham lado a lado com as 

questões de identificação, em que as primeiras são claramente verificadas, enquanto as 

segundas se evidenciam sutilmente, com o pronunciamento das palavras, ou com seu 

silêncio revelador de intenções não nomeadas, porém reais. 

O sujeito, nomeado no gênero masculino, aponta a falta real que a mulher 

carrega. A diferença sexual aponta o lugar da falta no feminino. É a identidade 

marcada no corpo do sujeito da identificação. E, à medida que adotei também as 

narrativas como metodologia, ainda que me disponibilizando a ir além com as 

conversações, foi aparecendo, cada vez mais evidente, a impossibilidade de se dissociar 

o sujeito da identidade do sujeito da identificação. Daí o lugar de relevância com 

relação à escuta psicanalítica. 

Como pesquisadora que me tornei, encerro, por agora, a dissertação. Feliz com o 

ato, esperando o por vir. E me esforçando para acreditar, em tempos difíceis, que 

“Amanhã vai ser outro dia...” (Chico Buarque de Hollanda, 1970). 

A partir do desejo que operou e opera em cada uma das professoras sujeitos da 

pesquisa, cada qual imbuída da própria singularidade, a continuação do grupo foi uma 

possibilidade posta e não im-posta. Em 24/11/2016, foi marcado o primeiro encontro 

após o encerramento do trabalho de campo dessa pesquisa. Estavam presentes sete 

professoras, o que evidencia o desejo delas em relação à sua própria escuta. Em março 

de 2017, recebi um telefonema. A vice-diretora da Escola em que realizei a pesquisa me 

procurou solicitando a continuação do trabalho nos horários de atividade coletiva (AC) 

da escola, visto que algumas das professoras participantes da pesquisa se posicionaram 

a favor desse espaço, dessa possibilidade, de maneira institucionalizada. Coloquei-me à 

disposição, desde que os encontros não fossem obrigatórios, que ocorressem fora dos 

horários institucionalizados.  O deslocamento foi dado. O trabalho continua. Para todas 

nós. 
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[APÊNDICE I - TCLE para participantes docentes] 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “A docência 

entre as representações sociais e os processos subjetivos”. Nesta pesquisa pretendemos 

investigar o conceito de professor, a docência e o porquê da permanência do/a docente na 

profissão. O motivo que nos leva a estudar é o desejo de realizar o mestrado em educação 

com a finalidade aprofundar os estudos teóricos sobre o/a docente, mas principalmente 

prestar uma contribuição com efeitos práticos para o /a professor/a. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: as observações e as 

conversações. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possíveis reações emocionais 

das participantes, fato para o qual a pesquisadora encontra-se preparada para manejar, 

visto sua formação profissional (psicologia/psicanálise). A pesquisa contribuirá para um 

maior conhecimento sobre o sujeito professor. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta 

pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre 

o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a) pelo pesquisador, que 

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão 

à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

e a outra será fornecida ao (à) Sr. (a). Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

 

Eu, _____________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa 

“A docência entre as representações sociais e os processos subjetivos”, de maneira clara e 
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detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Mariana, _____ de _______________ de 20__   . 

 

 

 

 

ASSINATURA DA PARTICIPANTE 

 

 

 

MESTRANDA FERNANDA CARVALHO DE FARIA VILA REAL – PESQUISADORA 

 

 

 

ORIENTADORA PROF. DRA. MARGARETH DINIZ – PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

 

 

Pesquisadora responsável: Prof. Dra. Margareth Diniz 
Endereço: Rua do Seminário, s/n. 
CEP: 35420-000/ Mariana- MG. 
Telefone: (31) 3557-9400 
Email: dinizmargareth@gmail.com 
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[APÊNDICE II - TCLE para alunos] 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O/a menor _________________________________________, sob sua responsabilidade, está 

sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “A docência entre as 

representações sociais e os processos subjetivos”. Nesta pesquisa pretendemos investigar o 

conceito de professor, a docência e o porquê da permanência do/a docente na profissão. O 

motivo que nos leva a estudar é o desejo de realizar o mestrado em educação com a 

finalidade aprofundar os estudos teóricos sobre o/a docente, mas principalmente prestar 

uma contribuição com efeitos práticos para o /a professor/a. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: as observações e as 

conversações.  

Para participar deste estudo o/a menor não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, o/a menor  tem assegurado o direito a indenização. O/A Sr. (a), 

como responsável terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para retirar o consentimento de participação do/a menor a qualquer momento. A 

participação do/a menor é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que o/a menor é atendido (a) pelo pesquisador, que 

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O menor não será identificado em 

nenhuma publicação. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O 

nome ou o material que indique a participação do/a menor não será liberado sem a sua 

permissão.  

Os riscos envolvidos na pesquisa são mínimos, como possíveis reações emocionais dos /das 

participantes, fato para o qual a pesquisadora encontra-se preparada para manejar, tendo 

em vista a sua formação profissional (psicologia/psicanálise). A pesquisa contribuirá para um 

maior conhecimento sobre o sujeito professor. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

e a outra será fornecida ao (à) Sr. (a).  

Eu, _____________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________________, responsável pelo menor 

_________________________________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa 

“A docência entre as representações sociais e os processos subjetivos”, de maneira clara e 
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detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar a decisão do/a menor sob minha responsabilidade de participar se 

assim o desejar.  

Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 
 
 

 
 

ASSINATURA DO/A  RESPONSÁVEL 
 
 

 
______________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO/A MENOR 
 
 
 
 

MESTRANDA FERNANDA CARVALHO DE FARIA VILA REAL – PESQUISADORA 
 
 
 
 

ORIENTADORA PROF. DRA. MARGARETH DINIZ – PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pesquisadora responsável: Prof. Dra. Margareth Diniz 
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Telefone: (31) 3557-9400 
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APÊNDICE III 

 

Transcrições das conversações 
[disponível na versão digital] 

 


