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Resumo 
Este trabalho é uma síntese de nossa dissertação de mestrado que abordou as mudanças 
que a psicanálise vem sofrendo no campo de suas pesquisas educacionais. Estudamos 
como os processos teóricos e éticos clássicos da investigação científica reorienta a 
prática psicanalítica no sentido da produção de um saber universal sobre o sujeito 
humano, descaracterizando sua originalidade emergida na escuta e na maiêutica do 
particular constituído no seio de uma cultura. Concluímos que a psicanálise não 
abandona a prática da ciência moderna como detentora do saber, na medida em que a 
prática da pesquisa exige que ela formule respostas teóricas gerais. Por fim, sugerimos 
que psicanálise aplique na educação sua escuta e sua maiêutica como forma de 
emergência de uma outra identidade que possa reconhecer a morte da modernidade. 
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Introdução 
Freud só possibilitou o advento e desenvolvimento da psicanálise porque calou 

frente à ordem da paciente histérica. Com efeito, podemos considerar que ao calar, 

Freud calou toda uma cultura modernizada sustentada no saber da mestria. Este 

acontecimento leva-nos pensar na subversão do sujeito moderno na posição de sujeito 

do desejo, de modo que, o médico como representante da Ciência, como sendo da 

ordem da necessidade racionalizada na Consciência, na Razão e na verificação da 

Verdade, cala seu Saber frente ao saber da representante do não-Saber, do Irracional, da 

Inconsciência, da Desrazão, da Mentira e da ausência de Cultura: a histérica, a 

selvagem, a louca. Mais detidamente, a psicanálise não cria o sujeito do inconsciente, é 

este quem a produz sob os determinantes de sua matriz, a fala. Da mesma forma que o 

sujeito moderno brota na literatura moderna, filosófica e romanesca, produzindo leitores 

dos textos gregos e leitores do mundo físico-matemático; expressando a idéia fatal do 

Renascimento antropológico (filosofia) e cosmológico (matemática e física) em busca 

da exatidão; o sujeito do inconsciente abrolha no campo da fala produzindo ouvintes de 

outro Renascimento: o da maiêutica (antropologia de Sócrates) e o da escuta do Logos 

(física de Heráclito) que lida com o devir: sempre relativo, flutuante e balbuciante. 
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Quando a psicanálise é impelida pela cultura moderna a responder a vontade 

sagaz de resposta que marca a educação de nossa época, ela volta a encarar a 

Modernidade, no entanto, não mais em sua posição originária do calar e da escuta. Fora 

do consultório – clínica – do Dr. Freud, e no interior do espaço mais representativo da 

Modernidade, a Escola, da psicanálise não é exigida a escuta de uma fala – demanda. 

Mas, uma escrita acerca daquilo que se lê (o livro) e daquilo que se observa (a física 

social). Assim, ela acaba por ser deslocada de seu fundamento básico do advento da 

subversão do sujeito moderno: a escuta de uma fala. 

A lógica deste fundamento é justamente a subversão do lugar do saber acerca do 

sofrimento e do fracasso, do desejo e da verdade (LERNER, 2002, p. 93). Sendo que, 

sofrimento e fracasso têm significado a Escola mais do que a alegria e o sucesso que 

deveriam, por excelência, ser base dessa significação em nome do desejo e da verdade: 

individual e coletiva. Isso significa que passa a existir um a posteriori da interpretação. 

A interpretação é expulsa do campo do inconsciente do sujeito, porque sua fala é 

abordada fora de seu fluxo de significantes em significação para ser encarnada enquanto 

objeto na mente interpretativa do analista/pesquisador/cientista. 

Ironicamente, quando a psicanálise vai à escola, remonta a imagem do 

psicanalista – médico – que após ouvir o analisando, diz: muito bem meu caro, vou 

pensar sobre tudo que você me disse, e assim que eu puder, marcamos outra sessão 

para lhe dizer minhas considerações, ou lhe passo minhas considerações por escrito. 

Esse exemplo abstrato serve para mostrar-nos de maneira negativa, sobre a clínica de 

Freud ter sido simbolicamente aberta com corte verbal de uma de suas pacientes, 

quando lhe disse: Cale a boca! Ou seja, a psicanálise consiste e depende da presença de 

alguém que fale à presença de outro que escute, para que aí à dimensão do 

acontecimento em ato se ofereça uma abertura àquele que fala na posição do infantil: 

aquele para o qual a cultura é ações desconhecidas, estranhas, cujo sentido está sempre 

na iminência de um desdobramento capaz de desvelar o sentido verdadeiramente 

educacional, que só é inconsciente porque é anterior ao sujeito que dele nada pode saber 

a priori ou por simples lógica natural e universal do raciocínio e da Razão. 

Portanto, se capturo a fala de alguém, com todos equívocos, atos falhos, 

homonímias que ela contém, e assim a retiro de seu tempo e de seu lugar, isto é, de seu 

saber radicalmente local, por meio de minha memória ou de uma tecnologia de memória 

como o gravador ou as anotações, ela toma a forma de discurso em detrimento do 

inconsciente enquanto antidiscurso, ou enquanto aquele que fura, quebra, rasga, 



esquece, ignora, balbucia o discurso oficial do outro. Um exemplo adequado para 

significar essa dinâmica pode ser a transformação que a antropologia sofreu no final do 

século XIX e início do século XX, pois, a partir do momento em que ocorre uma 

abertura para a língua – civilidade – do selvagem em detrimento do eurocentrismo, 

derruba-se um discurso oficial produzido no âmbito da intectualidade européia e 

moderna. Sem embargo, mesmo que a cultura – pensamento – selvagem ainda seja 

divulgada pela pena do antropólogo, passa a existir uma tentativa, mesmo que ingênua, 

de apreender a verdade do outro a despeito do saber acadêmico.  

Entretanto, se a língua estranha e selvagem – a língua do inconsciente é estranha 

e selvagem – é gravada, anotada, memorizada... Perde sua dimensão de acontecimento 

surpresa para ser colocado como parte do discurso articulado do 

pesquisador/analista/antropólogo em sua elaboração acerca de um sujeito particular que 

escorrega assim a uma concepção universal. Flutua-se sobre o engodo da neutralidade, 

aprisiona-se a escuta na leitura, em vez de ser vivida em sua realização (LACAN, 2006, 

p. 37). Freud nota esse aspecto na Conferência XXIX: Revisão da teoria dos sonhos de 

1932 ao afirmar que se “uma pessoa que teve um sonho se esforça por evitar esquecer-

se de seus sonhos, pondo-os por escrito imediatamente após acordar. Podemos dizer-lhe 

que isto não tem utilidade” (FREUD, 1976m, p.25). Pois, deve ser levado em conta 

neste procedimento o que Freud chamou de resistência, já que com este procedimento, 

ela corromperia todo valor inconsciente associativo (livre) do sonho em prol de uma 

versão consciente. Isso não anula a potência do sonho, mas dificulta sua interpretação, 

de modo que, como argumenta Lacan, a resistência é sempre do analista que tenta 

interpretar ao seu modo um devir acerca do qual se pode escutar apenas alguns sinais. 

Com efeito, ainda que o analista/pesquisador julgue ter desvelado alguma 

verdade acerca do inconsciente de alguns estudantes e a partir disso crê ter desvendado 

os mistérios da cultura escolar ou de uma escola, a quem irá servir tal interpretação se 

nessa situação ocorre uma exclusão, um ocultamento? (LACAN, 1996, p.82). Sendo 

assim, restaria aí ao psicanalista/pesquisador, propor a si uma auto-análise? Cabe assim 

a pergunta: é possível uma psicanálise que tome o sujeito de outra maneira que não pela 

presença de alguém que fale a alguém que escute para que o sujeito do inconsciente aí 

advenha como tropeço? Ou ainda, a experiência antropológica pode ser resumida do 

que dela se produziu em um texto? Mais ainda! É possível fazer antropologia apenas por 

meio de uma etnologia, sem, portanto, uma etnografia? 

Contando com tantas mudanças no tempo e no espaço, só nos resta perguntar 



pelo objeto da psicanálise, o inconsciente. Não se trata de uma ortodoxia de nossa parte, 

mas é sempre importante lembrar que o inconsciente na psicanálise foi descoberto no 

campo da fala, e a prática psicanalítica ainda se faz mais fortemente neste mesmo lugar. 

Não obstante, não se trata de uma ortodoxia às voltas da fala, justamente porque 

sabemos que o inconsciente também emerge na escrita. E como emerge! A questão-

problema está em aplicar um processo de escrita a outro que dela não participou. Por 

esse lado, vale rememorar Lacan “para revalorizar [...] esse instrumento, a fala – para 

lhe devolver sua dignidade” (LACAN, 1990, p. 24), que segundo nossa percepção, foi 

rebaixada em prol da formação de uma sociedade centrada na verdade da escritura 

gráfica. Instrumento adotado pela ciência como lugar da verdade (FARIAS, SILVA e 

SANTANA, 2007). Mas por que essa lembrança? Porque o inconsciente – sujeito do 

inconsciente – se constitui como linguagem inevitavelmente no período da infância. 

Sem dúvidas que a hipótese mais forte diz que é por meio da fala que ele se estrutura e, 

portanto, é por meio dela que o inconsciente se manifesta e se comunica mais 

livremente em seus deslizamentos verbais de significantes em uma espécie de livre 

associação entre balbucios, desprendida das gramáticas oficiais. 

Podemos dizer ainda que não foi à toa que certo ramo da lingüística se 

embrenhou pelo campo da fala a fim de desprender a linguagem e seu estudo, dos 

auspícios da gramática. Aconselhamos o leitor ler um dos mais eminentes 

representantes dos estudos em língua falada no Brasil, Luiz Antônio Marcuschi. 

Basicamente, Marcuschi (2003) diz que passamos de uma grafofobia para um 

grafocentrismo. A noção de registro material/papel visível passa a ser mais válido do 

que os registros dos acontecimentos da alma expressos pela fala. Como se o corpo e o 

sujeito iniciassem desde lá um processo de danificação de seus créditos em relação às 

suas próprias verdades. As marcas no corpo e no espírito do sujeito foram perdendo o 

valor de registro histórico verdadeiro. Marcuschi (2003) relembra, neste caso, alguns 

chavões como “Palavras escritas ficam, palavras faladas voam”. Nasce a noção de que 

a fala pode mentir e cair no esquecimento enquanto que a escrita teria um vínculo direto 

com a verdade e sua perenidade e perpetuação. 

Não perdendo de vista a educação, diz que a escola passa ser o lugar de controle 

do uso da língua em relação à sua forma e conteúdo. Como Marcuschi (2003) faz-nos 

lembrar em O papel da atividade discursiva no exercício do controle social: 

[...] o lugar de onde eu falo é constitutivo de que eu digo e do poder do que eu 
digo. Isto é tão forte e tão verdadeiro que no limite funciona como forma de controle do 



discurso. E este lugar é em geral uma instituição. Contudo, devemos ter claro que um 
gênero apenas delimita o conjunto de ações possíveis ou necessárias, mas ele não 
especifica, de modo que deixa aberta a porta à variação e criatividade (MARCUSCHI, 
2003, p. 15). 

 
Em relação a esta última parte da fala de Marcuschi, pode-se retirar e aproximar 

o princípio de que o sujeito é dinâmico demais para ser enquadrado. Ou seja, a 

dimensão do acontecimento está sempre mais fortemente presente no campo da fala 

onde o sujeito se safa do controle total da revisão e do apagamento, porque o volume 

que pressiona o sujeito ao retorno e à retificação é impossível, pois todo ato de fala se 

inscreve como acontecimento real e incontornável, enquanto que a escrita cria uma 

realidade onde o real está bem distante (BACHELARD, 2001, p. 258), pois todo 

acontecimento pode ser apagado, rasurado, corrigido... O que quer dizer, que a escrita 

permite que frente ao corte do real, o sujeito tem o poder de forjar ou fingir um retorno 

ao local do acidente. Para entender isso, pense na imagem da morte. Mais ainda, na 

morte de um ente querido. Isso é um real que corta sem direito a retorno ao local e 

tempo do acidente, com o intuito de evitá-lo, de prevê-lo. Em relação à morte não se 

tem direito nem poder de retorno. Contudo, a literatura permite esse impossível, permite 

costurar o corte do acontecimento. Freud diz: “o artista, como o neurótico, se afastara 

de uma realidade insatisfatória para esse mundo da imaginação” (FREUD, 1976i, p. 81). 

A fala e a escrita do saber universal 

Qualquer atividade que saia do campo da fala, apresenta-se uma quase 

manipulação do acontecimento, logo, também do corte, logo, também do inconsciente, 

logo, também da cultura. Mesmo que frente a isso alguém argumente que em última 

instância que a fonte da psicanálise sobre a educação seja a fala, e por isso não haveria 

problema algum, a questão é que tais procedimentos de abordagem da mesma retiram-

na do estatuto de sujeito para o de objeto, pois está aprisionada em algum lugar, em 

alguma tecnologia, em algum ente estrategicamente posicionado para sua manipulação. 

Mas, a situação é mais complicada, diríamos que é perplexa. Pois, diferentemente do 

que o leitor deve agora estar antecipando sobre o caminho que este trabalho está 

tomando, não cairemos no equivoco de restringir a atividade do sujeito do inconsciente 

ao campo da fala, pois estaria construindo um novo presídio para o sujeito. Outrossim, 

daria armas suficientes aos psicanalistas, para que, assim como os médicos fizeram, 

monopolizar o uso do bisturi, digamos! Do ato de fala, que não é outra coisa senão a 

manifestação do sujeito do inconsciente em sua forma mais ancestral. 



É importante revisar um ponto acerca tudo que está sendo dito aqui. Queremos 

dizer que não é verdade que ao trazer a fala para o campo da escrita, estamos excluindo 

e recalcando o sujeito do inconsciente, de modo que, se este possui uma potência, esta é 

a da subversão. Não há como escapar ao tropeço do sujeito que assim se desvela como 

inconsciente. O curioso é que quando o psicanalista arrisca ser pesquisador, não que o 

psicanalista não deva pesquisar, mas dizemos isso pensando na pesquisa científica em 

sua concepção moderna, ele cai na tentação de acreditar que o inconsciente que ele leva 

guardado no gravador, na caderneta ou na memória pertence ao seu sujeito/objeto de 

pesquisa entrevistado ou observado. Acontece, mal sabe ele, que tais registros irão 

ativar não outro sujeito do inconsciente senão o dele próprio e o da civilização inteira 

que o atravessa (FREUD, 1976l, p. 87). 

O sujeito do inconsciente não tem uma única brecha por onde pode acometer o 

locutor. As brechas são inúmeras: são todos os buracos que há no corpo e mais aqueles 

que se pode abrir por meio de rituais de passagem ou de acidentes. Não existem apenas 

atos de fala. Os atos de escuta, de flatulência e de escrita são muito comuns enquanto 

brechas para o sujeito do inconsciente assaltar o sossego. E é por isso que sugirimos que 

a atitude do psicanalista/pesquisador seja a de interpretar as próprias interpretações 

(LACAN, 1999, p. 439), pois considerar que ele tem o poder supremo de interpretar o 

outro com meia ou uma dúzia de palavras, é o mesmo que agir como um médico que 

define seu paciente “de cabo a rabo” após cinco minutos de anamnese. Vale perceber 

que os esquemas de investigação presentes propõem um representante do inconsciente 

que está impossibilitado de interpretar a si, porque ele foi excluído do momento da 

interpretação, isto é, de sua inscrição na ciência ou comunidade científica: o relatório de 

pesquisa, o artigo científico. Da mesma forma que o médico manda o paciente embora 

após algumas perguntas, para em sua solidão formular alguns diagnósticos, o 

psicanalista/pesquisador não está livre disso. 

Logo, podemos perceber que a dimensão do acontecimento está agora preste a 

acometer o próprio pesquisador em sua solidão. Tudo que ele ouvirá e escreverá após 

suas anotações e memorizações acerca da fala do outro, é de responsabilidade sua; já 

não pertence ao outro. O sujeito do inconsciente que está em questão em pesquisas 

dessa natureza, não é outro senão aquele que se manifesta no corpo do pesquisador e 

suas implicações na cultura e na sociedade em que vive. O pesquisado está no passado 

do pesquisador, logo, bem longe do acontecimento que acometerá a este 

(BACHELARD, 2001, p. 258). Mas, se a entrevista foi rasgada por algum 



acontecimento contingente, seu valor não está nos significados que livremente podemos 

associar em um contínuo semiótico, pois tudo pode estar relacionado com tudo, isso é 

óbvio. Se o acontecimento é um corte, não há relação causal com o discurso que ele 

rasgou, o sentido é a própria fenda, que ali se realiza como sentido em relação, contraste 

ou semelhança, à cultura que o constitui. Nas palavras de Rudge (1998) acerca de 

Freud: 

A dimensão das palavras que interessava ao mestre da psicanálise, ao delimitar o 
campo de sua experiência, era menos sua função descritiva, de representar ou indicar a 
realidade, do que a dimensão de força das palavras, a vertente pela qual elas 
transformam o real (RUDGE, 1998, p. 7). 

 
Portanto, se pensamos que tais direcionamentos têm a intenção de provocar 

mudanças no contexto – real – educacional em geral, bem como nos sujeitos coletivos e 

particulares que aí estão presentes, cabe a nós perguntar: como agir sobre um sujeito 

que está ausente no acontecimento? Como o psicanalista/pesquisador pode agir sobre o 

sujeito do inconsciente estando em sua solidão elucubrando interpretações e analogias 

para o discurso manifesto do corpo entrevistado ou observado? Será que uma produção 

literária guiada pelas interpretações psicanalítica tem valor de ato analítico sobre 

aqueles que virão lê-la só posteriormente? Será que a dimensão do acontecimento pode 

ser retomada pelo leitor de trabalhos dessa natureza? Acreditamos que a estas perguntas, 

temos duas elaborações. Primeiramente, um escritor não está isento da ocorrência de um 

lapso de escrita; assim como para o leitor funciona os lapsos de leitura. Por conseguinte, 

o pesquisador que está ouvindo algumas entrevistas gravadas ou lendo alguns 

questionários pode ser traído pelo próprio ouvido ou pela leitura, respectivamente. 

O sujeito do inconsciente está sempre presente de maneira subversiva: uma 

versão subentendida. Sua dinâmica pode emergir a qualquer instante. Mas, só sofre seu 

efeito de sentido quem estiver presente (LÉVINAS, 1998). Qualquer coisa que se 

elabore sobre isso posteriormente não passará de discurso, ou seja, não passará de 

tentativas de reconstruir o acontecido de maneira coerente e organizado para a 

consciência, até que falhe novamente, e assim sucessivamente. A psicanálise quando 

localiza a educação na posição de seu objeto de análise, acaba por retomar o conceito de 

sugestão em Freud, pois os pesquisadores nestas linhas que aqui apontamos, assumem a 

interpretação do outro, como se fosse a verdade deste e não a própria. Mais estritamente 

tentam transferir ou reproduzir aos outros os acontecimentos pelos quais foram 

assaltados e estruturados em seus enquadramentos teóricos. Entretanto, felizmente ou 



infelizmente, o sujeito do inconsciente que aparece em acontecimento não foi passível 

de ser aprisionado (LACAN, 1999, p. 443) na “era da reprodutibilidade técnica” 

(BENJAMIN, 1975). Cada acontecimento, ato analítico, ato falho, lapso, chiste, sonho é 

irrepetível e intransferível; não existe cópia. Portanto, remete-nos à noção de alienação, 

transferência, identificação, pertencimento e diferenciação. Elementos que podem ser 

abordados com base no conceito de sugestão aludido acima. 

No momento não conseguimos enxergar outra possibilidade, senão a de 

interpretar as pesquisas psicanalíticas no campo da educação, inclusive esta, como 

verdadeiras sugestões, no sentido em que Freud empreendeu esse conceito 

anteriormente à fundação do processo analítico. É mister notar, portanto, que assim 

como na sugestão, nos exemplos em que o psicanalista/pesquisador atua sobre a 

educação, o que está em evidência é a palavra e o pensar deste mesmo acerca do 

sintoma do outro – professor, aluno, escola: sua interpreatação. Mas, as considerações 

acerca do comportamento do outro pode muito bem se referir verdadeiramente às 

questões daquele que pondera sob o engodo de sua imparcialidade científica. Queremos 

dizer com isso, que produções psicanalíticas dessa natureza excluem o ato analítico para 

dar espaço à sugestão médica. 

É interessante estender essa torsão à visão que Chertok e Stengers (1990, p. 31) 

oferecem sobre as bases epistemológicas de Freud, localizadas no contexto da filosofia 

da ciência na modernidade. Quando Freud desiste da sugestão para ouvir a paciente em 

cada detalhe daquilo que ela lhe dizia até a última palavra, ele rompe com o paradigma 

kantiano acerca da atitude do cientista frente ao objeto, se aproximando do paradigma 

de Lavoisier. Para esse último, a verdade é dada pela natureza e observada por meio dos 

fatos manifestos. Da mesma forma que a psicanálise é inaugurada quando é deixada por 

conta da natureza do paciente a revelação de sua verdade. “No caso de Kant, o cientista 

deveria apresentar-se como mestre, como juiz, e não como aluno submisso: ele é quem 

ditava à natureza os princípios e regras em termos dos quais ela deveria responder a 

suas indagações” (CHERTOK e STENGER, 1990, p. 31). É evidenciada uma 

semelhança com a atitude de Charcot para com seus pacientes/experimentos. Já para 

Lavoisier, o lugar da verdade não mais estaria na razão abstrata que brota do 

espírito/mente do cientista, mas sim na natureza observável e observada, que aos poucos 

se desvelaria para o observador, que não mais se inclinava a criar fatos ou um sintoma 

pela sugestão de seu saber. Ao modo de Heráclito e Sócrates, aplica-se o “nada sei” na 

escuta do Logos e na maiêutica: o pesquisador se limita a fazer perguntas ao objeto. 



Já que estamos no campo da filosofia da ciência, cabe lembrar o papel que a 

figura do cientista assume na modernidade. Nas palavras de Hegel, “só a ciência é o 

verdadeiro saber do espírito sobre si mesmo” (HEGEL, 2002, p. 540). Isso quer dizer, 

em detrimento da figura do padre e do curandeiro, ao cientista é lançada da parte do 

ignorante, a transferência do desejo de saber da verdade de si, do outro e do mundo. 

Sem dúvida que é desta conjectura, a qual corresponde ao intenso investimento de 

detonação e iconoclastia que o Humanismo Renascentista e depois o Iluminismo 

realizam tanto sobre o saber da Igreja quanto das ciências populares – o curandeirismo, 

que a Ciência e seus cientistas podem exercer os poderes da sugestão sobre os sujeitos. 

O leitor pode não encontrar literalmente o termo sugestão para designar uma ação 

científica sobre a realidade, mas com certeza encontrará inúmeras categorizações e 

caracterologias sugerindo o que seja o humano e o mundo. Em sendo assim, submetida 

ao fenômeno da transferência, a crença do cientista na imparcialidade de seu saber é 

derrubada, pois este não está aí pairando livremente, mas sempre como sugestão aos 

ouvidos do sujeito – moderno – que pela ciência sente amor e temor. Ou melhor, este 

último é obrigado sentir amor por ela, e assim sobre ela não cuspir seu ódio, de modo 

que, assim como Deus e o Curandeiro no passado, ela lhe possibilita a saída à vida pelas 

mãos do médico, bem como, pode evitar os maus que nos assalta, e quando 

inevitavelmente acometidos por eles, ela, a Ciência, promete nos curar o corpo e a alma. 

E hoje, se vemos uma luta por um chamado Ético Humanitário às práticas 

científicas, é por que a Ética da Ciência há muito foi e ainda é a de olhar sempre para o 

futuro rompendo com o passado sem lançar sobre seus atos muitas interpretações, 

demonstrando seu caráter aniquilador das Culturas que a ela podem se opor. O estudo 

de Carvalho (1999) sobre Curandeirismo e medicina relacionados às políticas de saúde 

no Brasil da década de 1930 a 1940, versa sobre a implantação dos Centros de Saúde 

por meio de bases epistemológicas das ciências médicas, mais o investimento maciço 

por parte do Estado em elaborar leis e estratégias de proibição sobre as práticas de 

curandeirismo da chamada medicina popular, marcando a força da Ciência em provocar 

um caos cultural e espiritual na sociedade “brasileira”. 

Para este trabalho, vale interpretar esse caso no campo do fenômeno da sugestão. 

Esta nunca vem ao léu, ou do além, ou de algum espírito absoluto que possa existir. Ela 

está inserida em contexto cultural da política, da economia, da educação. No caso do 

paciente ou o estudantes que já perderam forças e estratégias para lidar com suas 

próprias questões, por conta das forças que assolaram suas raízes culturais, o saber do 



mestre deduz que tal deficiência proveio de uma incapacidade ou ineficácia morais, 

técnica e intelectual de seu saber que geralmente estaria assentado sobre o ensino da 

religião ou do conhecimento popular ou da pura ignorância mesmo. Da mesma forma 

que podemos ver o Estado agindo para enfraquecer os sistemas culturais – “bárbaros” – 

presentes em seu território para ao mesmo tempo estar sugerindo seu paradigma, por 

exemplo, de saúde e de educação. 

É possível dizer que o caráter geral da Ciência Moderna é justamente a busca 

por efetividades (Cf. HEGEL, 2002, p. 27) pragmáticas por meio de pesquisas que se 

transformam em verdadeiras sugestões de identidade nacional, global ou local, sem o 

interesse de interpretar o que isso quer dizer em relação ao sujeito que está sempre aí 

tropeçando em meio às mazelas pedagógicas, políticas, culturais, econômicas e 

existenciais. Ao passo que, como sabemos, a Modernidade acabou significando o 

tropeço como marginalidade, falta de cultura, selvageria (SAVIANI, 1998, p.xx). Mas, 

hoje vemos a marginalidade emergir cada vez mais forte como cultura que questiona a 

sugestão médica, judicial, espiritual, social, psicológica e educacional. Centrando nosso 

olhar sobre esta última, ela está imbricada em todas as outras por questões de ontologia. 

Nenhumas das anteriormente citadas sobreviveriam sem um pensamento que presume a 

ação educativa e pedagógica. É evidente que a educação é atravessada e habitada por 

todas as outras ciências, mas isso poderia ser feito com a ajuda de outras formas de 

saber. A questão referente ao descontentamento com a educação atual parece ser algo 

mais relacionado ao ideal de moralidade e comportamento do que ao tema da verdade. 

O fato é que os homens e os animais acabam sempre educando uns aos outros. O que 

pode acontecer é de não concordarmos com determinados fins e meios que a educação 

de outro ou outro grupo venha apresentar, mas nunca poderemos dizer, por exemplo, 

que um assassino, ou alguém que cuspa no chão não são educados, não tenham cultura e 

subjetividade. 

O fim mor da modernidade é conseguir uma universalidade monolítica em meio 

à gigantesca variabilidade cultural derivada do encontro entre os povos e as 

individuações em geral que a vida humana apresenta. Como disse Kant (2004, p. 17), 

“quanta diversidade no modo de viver ocorre entre os homens! Entre eles não pode 

acontecer uma uniformidade de vida, a não ser na medida em que ajam segundo os 

mesmos princípios [...]”. Frente a isso, pensou-se que o conhecer através das ciências 

pudesse vir ajudar na educação humana por meio da descoberta ou criação racional de 

princípios ou leis universais para uma teoria do conhecimento (aprendizagem) e uma 



teoria do ensino (pedagogia). Por exemplo, a psicologia consistiu em uma imensa 

esperança para os educadores modernos, pois a visão mecânica ou anátomo-fisiológica 

sobre o humano permitiu que se vislumbrasse o educador como um bom conhecedor 

dos processos invisíveis do pensamento. 

Para Cambi (1999, p. 196-198) “a ruptura da Modernidade apresenta-se [...] 

como uma revolução, e uma revolução em muitos âmbitos: geográfico, econômico, 

político, social, ideológico, cultural e pedagógico [...]”. Sendo que, “será o iluminismo 

que caracterizará de modo orgânico e explícito este novo modelo de mentalidade e de 

cultura [...]”. O que nos leva a pensar no lugar central que a filosofia ocupa nesta 

revolução. Porém, temos que entrever que o projeto filosófico da Modernidade só se 

realizou porque houve um investimento educacional em massa, levando Cambi afirmar 

que a Modernidade não passa de um “complexo projeto de pedagogização da 

sociedade” realizado pelo “Estado” (CAMBI, 1999, p. 201). Assim sendo, é possível 

pensar a Modernidade na forma de uma verdadeira revolução pedagógica, ou pelo 

menos, uma revolução que exigiu inúmeras revoluções no campo da educação. Mais 

ainda, para entender esse processo, é necessário perspectivar a educação como algo 

eminentemente humano e que, portanto, a extensão dos ideais iluministas não pôde se 

dar senão de uma forma humana, ou por meio de uma extensão humana – os filósofos, 

os cientistas, os professores e as escolas em geral que formam e autorizam todos estes. 

Considerações finais 

A diferença entre a psicanálise e a educação moderna, está justamente neste 

ponto em que a psicanálise deve se diferenciar da prática do cientista, do filósofo e do 

mestre. Partindo do pressuposto que não há como escapar à transferência, 

principalmente quando se ocupa um lugar privilegiado, o universitário e o clínico, por 

exemplo, qualquer tipo de manejo dessa transferência soa como sugestão – a ser 

acatada, descartada ou subvertida – aos ouvidos do sujeito desamparado e sonhador. 

Assim, o diferencial é que a psicanálise não assumiria suas inevitáveis sugestões como 

verdades de um saber racional e/ou empírico absoluto sobre o objeto ou sujeito. Da boca 

de Lacan pôde se ouvir e hoje se ler que “Freud nos diz [...] que [...] a transferência é 

uma sugestão [...]: exceto pelo fato de que essa sugestão nós a interpretamos”. Diz ainda 

que “se podemos interpretar a sugestão, é porque ela tem um segundo plano, porque é 

simbólica. A transferência em potencial está ali” (LACAN, 1999, p. 438). Nesse 

sentido, tanto o psicanalista quanto o pesquisador devem refletir sobre suas produções. 

Trata-se de uma abertura para revisões, transformações, críticas e, por fim, a morte 



simbólica e real de um ponto de vista, isto é, de uma teoria. 

Com isso, vemos a noção de inconsciente emergir, que sumariamente pode ser 

entendido como uma espécie de algo que toda prática possibilita sem previsões; sem o 

saber. Ora, da produção dos princípios da Bomba Atômica até sua explosão, havia um 

campo, simbólico, imaginário e real – da sugestão – que estava ali por causa da 

transferência que se tinha – e que ainda se tem – com aquilo que resultou em um 

acontecimento – Hiroshima. Por isso, digamos que a psicanálise, ou melhor, Freud, 

percebeu que a sugestão poderia ser comparada ao princípio de uma bomba que sai da 

boca do mestre direto para o ouvido do estudante, que passado um tempo ou dois, ela 

pode vir a explodir em um sintoma, uma morte, um suicídio, uma cura sem que se saiba 

o sentido desses possíveis acontecimentos. A palavra do cientista, do médico ou do 

professor não estaria desenraizada no puro saber sem desígnios e sentidos. Sentidos 

estes que podem se constituir sob o nome da loucura, da idiotice, da ignorância ou da 

genialidade – classificações científicas. 

É difícil pensar de tal forma quando nos acostumamos encarar o cientista, o 

médico, o psicólogo e o professor como aqueles que recebem a demanda, a partir da 

qual descobrem, curam e ensinam como se tivessem total controle sobre a fala e a 

escrita, isto é, sobre os instrumentos culturais. Diante desse movimento, a prática da 

pesquisa permite apenas que o psicanalista/pesquisador escreva suas considerações 

sobre o outro, segundo seus processos – segundo seu discurso analítico. Sendo que, no 

exercício da escrita, a representação do sujeito do inconsciente pode seguir algumas 

formas que contradizem o pesquisador em sua crença de estar mesmo falando do 

inconsciente do outro sem ele estar submetido ao inconsciente (LACAN, 2005a, p. 14). 

Em outros termos, o pesquisador/psicanalista crê não estar no campo do Outro 

(LACAN, 1990, p. 194) como sendo o campo da Cultura que nos determina, que fala 

por nós e dirige a nós a fala, pois nos antecede no campo da experiência do saber e do 

sentido. 

Por esse caminho não estamos dizendo que a psicanálise deve encontrar uma 

saída para a educação como que pela via da sugestão vertical de um saber superior. 

Trata-se da psicanálise repensar seu lugar nessa problemática, enquanto instituição 

capaz de assumir seu interesse pelos problemas e soluções que da educação emerge; 

cotando com a possibilidade de nesse espaço ela poder ter a experiência de um sujeito 

que não se produz na clínica e que, portanto, ela desconhece. Nesse sentido, quando a 

psicanálise estuda a constituição do sujeito a partir dos problemas da educação escolar, 



não quer dizer que ela deva aí aplicar sua teoria construída na clínica como se na clínica 

emergisse o sujeito puro e na escola esse mesmo sujeito tivesse de lidar com as 

demandas culturais da Modernidade como sendo uma busca de se manter natural. Em 

outras palavras, como se o problema da ação educativa da cultura pudesse ser resumido 

na oposição individual e coletivo. 

Tanto a Modernidade quanto a Escola foram oferecidas como solução para os 

problemas do Antigo Regime, mas que no final das contas podem ser interpretadas 

como uma ruptura cultural enquanto outro problema que o sujeito deve enfrentar. 

Lembrando que tal processo não foi diferente nas formações da Grécia, de Roma, da 

Europa e da América. Assim, o conflito entre o individual e o coletivo dá lugar à 

problemática da alteridade. Nas palavras de Lévinas (1998, p. 111), o “sujeito só não 

pode negar-se, ele não tem o nada. A alteridade absoluta do outro instante [...] não pode 

encontrar-se no sujeito que é definitivamente ele próprio. Essa alteridade só me vem de 

outrem”. Fornecendo um “encadeamento de conceitos de um tipo novo” (LÉVINAS, 

1998, p. 112). Para Todorov (2003, p. 269) o problema da alteridade significa tentar dar 

conta das diferenças no real que perpassa pelos maniqueísmos, pela submissão ao outro 

e a submissão do outro, chegando ao ponto do reconhecimento ou ignorância do outro. 

Por conseguinte, desembocamos nas complexas relações entre identidade e diferença, 

pois toda alteridade não descarta o efeito do outro sobre mim e, portanto, a morte de 

uma tradição ou a tentativa de um renascimento ancestral. 

Refletindo sobre a pesquisa psicanalítica na educação, perpetua-se o problema 

da identidade do professor, estudante e da escola na contemporaneidade principalmente 

no que implica o campo da investigação científica na educação. Ou seja, a psicanálise, 

não conseguindo se libertar do discurso moderno em torno da produção do saber e da 

verdade, ela se identifica as chamadas ciências da educação: filosofia da educação, 

sociologia da educação, história da educação, psicologia da educação, antropologia da 

educação etc. De modo que, é possível observar que as transformações educacionais na 

modernidade ocorreram devido a mudanças de paradigma no contexto geral das 

Ciências Naturais e Humanas, mas, mais particularmente nas rupturas que certas 

ciências sofreram no que concerne à interpretação sobre o sujeito humano e seus modos 

de constituição. Sem embargo, a educação tem se constituído como um campo de 

aplicação ou de experimentação das teorias universalistas das chamadas ciências puras; 

reduzindo, por sua vez, a educação à mera noção tradicional de pedagogia: uma ciência 

aplicada no desenvolvimento do homem moderno em detrimento das chamadas culturas 



tradicionais que emergem resistentes e causando problemas às estruturas e formatações 

escolares. 

Sugerimos, por fim, que a psicanálise, diante de seu interesse para com a 

educação enquanto instituição corporativa e também como ferramenta teórica e prática 

de muitos educadores, reformule sua abordagem na educação quando o assunto for a 

produção de saber por meio da pesquisa científica. Há que se retomar o sentido original 

da psicanálise até mesmo para se diferenciar das outras formas de investigação 

antropológica e, assim, preservando sua função particular, significando, com efeito, 

abandonar o esquema teórico de um saber universal. Para tanto, a psicanálise precisa 

calar e escutar como sendo o princípio de sua maiêutica, fazendo retornar a produção do 

saber à própria comunidade escolar, nem que essa comunidade seja a própria sociedade. 

Pois, o sentido dessa ação é produzir um espaço para que emerja um saber original e 

diferente no seio da educação. 

Trata-se de questionar a hegemonia da ciência sobre a cultura como se a ciência 

estivesse fora e como se a cultura não fosse ela mesma saber, compreensão e sentido. 

De modo que, a ciência sempre aparece, simplesmente, como um outro sentido cultural 

possível que sofre os complexos normais da alteridade em relação a outras matrizes 

culturais. A ciência, por essa trilha, não é universal, mas muito bem localizada no tempo 

e no espaço da tal Modernidade ocidental e eurocêntrica. Sendo que, o fim de tudo isso 

pode ser o encontro do professor e do estudante com uma outra identidade e assim a 

produção de uma outra cultura que possibilite o reconhecimento da morte da própria 

Modernidade e da falta de sentido de suas ciências; inclusive de suas pedagogias como 

formas culturais de educação. 
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