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INTRODUÇÃO 

  

Vivemos um momento de muita complexidade nas relações educativas e é a partir de 

meados do Século XX que profundas e rápidas transformações têm afetado a sociedade e, 

conseqüentemente, atingido a escola e as relações entre os atores que a compõem. 

Conseqüentemente, a educação tem se tornado um desafio interrogativo para educadores e 

estudiosos de vários campos das Ciências Humanas.  

Uma vasta bibliografia aponta para inúmeros fenômenos que emergem, em práticas 

docentes e discentes no cotidiano escolar. São autores que tenho pesquisado em âmbito do 

pensamento que defendem: Antunes (2002); Cortezão (2002); Freire (1995); Pereira (2003); 

Plaisance & Vergnaud (2003); Apple (2003); e Padilha (2005), além de outros que discutem 

focos macroestruturais no âmbito das políticas públicas que interferem no presente da 

educação, tais como: Charlot (2000); Gadotti & Romão (1997); Gadotti, Padilha & Cabezudo 

(2004); Paro (2001); Tadeu da Silva (1996) e tantos outros.  

Não vou ater-me a discussões sobre os temas que esses autores cotejaram em suas 

pesquisas, em busca de causas, motivos ou soluções para as exigências que se fazem presentes 

por causa da ampla gama de variáveis exploradas nesses trabalhos, pois entendo que o saber, 

quando entificado como único parâmetro de análise, não é suficiente para dar conta do 

impossível de educar, como diria Freud.  

Por outro lado, não pretendo redizer críticas já conhecidas e que soam como um gozo 

de repetição que, ao se instaurar, satisfaça a urgência de transformar situações. Meu objetivo 

aqui é encarar o desafio possível da educação como uma invenção alternativa para o presente, 

pensando na possibilidade do inédito-viável, como Paulo Freire propôs aos educadores de seu 

tempo.  

 Não é pouco o esforço realizado pela sociedade civil por meio de governos, órgãos de 

classe dos trabalhadores(as) do ensino, estudantes e pesquisadores(as), no sentido de propor 

políticas públicas eficazes. Essas vão desde a formação de quadros profissionais até as 

mudanças curriculares, almejando encontrar as supostas luzes que se acendem no escuro túnel 

das dificuldades educacionais. No decurso dessa crise que, em nosso entender, revela o 

esgotamento do mundo positivista moderno e na qual o saber da ciência determina modelos 

do que-fazer-educativo, haveria outro modo de tratar a relação com o saber? O que estaria 

ocorrendo com todo esse esforço, visto que aportes importantes de recursos públicos 
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investidos em programas para ampliar a qualidade do ensino redundam muitas vezes em 

retornos pífios a educadores e educandos que, saudosos da crença em um saber único, se 

deparam com a repetição de velhas receitas maquiadas com um verniz de novidade? 

 Ao considerar esse conjunto de questões, podemos nos fazer diversas perguntas: o que 

fazer, quando as respostas oferecidas não produzem os resultados esperados no tubo de 

ensaio da educação? Como poderiam as atuais experiências específicas dos educadores 

contribuir diante dos desafios da atual “prática docente”, lócus privilegiado de construção do 

saber? Ou será que as “experiências específicas dos educadores” ficaram in-específicas na 

complexa contemporaneidade da escola? 

Diante dessas inquietações iniciais, por mim vivenciadas e presentes nas falas de 

professores e estudantes tanto na escola formal como na informal, procurei outro modo de ler 

as situações, tentando mudar o foco investigativo.  

 

 

Começando o percurso: experiências e vivências  

 

A leitura de textos de Sigmund Freud sinalizava-me aproximação à Psicologia nesse 

momento inicial, uma provável oportunidade para apreender os fenômenos educativos de 

outro lugar. Mas eu sentia dificuldade de assimilar o discurso da Psicologia por causa da  

lógica de significados e de explicações dadas como palavra final ou como proprietária de um 

saber imutável, semelhante ao que as demais ciências racionalistas fazem. Eu desconfiava de 

que havia algo mais que essa matriz não me permitia ver.  

Seguindo o pensamento de Freud na direção dada por ele à Psicanálise, cheguei à 

perspectiva pantanosa da incerteza, caminho justamente contrário ao que as demais ciências 

faziam, pois elas sempre encontravam uma explicação nomeada. E, diante da nomeação, via 

palavra, uma paralisação. A palavra nomeadora parecia ter um poder de finalizar o fenômeno, 

enclausurando-o no que, mais tarde, eu entenderia como o registro do simbólico, ao passo que 

a incerteza permitia-me, em lugar da resposta, fazer boas perguntas,1 dando continuidade ao 

processo de saber mais. 

Discutindo com colegas na Universidade em que trabalhava, obtive informações sobre  

disciplinas ligadas à Psicanálise e Educação na USP, justamente o eixo de meu interesse. E, 

                                                 
1 Cf. Maria Ines Della Vecchia Giannelli, 1998. 
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em meus estudos iniciais, conheci o pensamento de Jacques Lacan que me apresentou um 

outro Freud e, a partir daí, nasceu uma história de pesquisa. 

Ao contextualizar meu percurso nesses espaços de vivências escolares, faço um breve 

resgate de minha trajetória na Educação, iniciado em 1987, como docente do curso de Serviço 

Social.2 Além da atividade docente, supervisionei estagiárias(os) de Serviço Social em 

projetos comunitários realizados em parceria com escolas públicas da periferia de Uberlândia, 

período em que me aproximei mais da escola e de seu cotidiano, coordenando a disciplina 

Estágio em Comunidade.  

Desenvolvi também um trabalho com educação popular no mestrado (1998-2001),3 

quando empreendi um projeto de educação profissionalizante para geração de renda com 

trabalhadores de baixa escolarização na periferia dessa cidade. O grupo então formado 

procurava uma opção para geração de renda e não conseguia acesso aos centros formais para 

capacitação.  

Esse projeto pretendeu atingir o empoderamento do grupo, seguindo princípios de 

educação popular e teve como produto final a estruturação da primeira cooperativa de 

trabalhadores da construção civil do Estado de Minas Gerais.  

Recentemente, em conseqüência de trabalhos com grupos populares na Pró-Reitoria da 

UFU,4 atuei experimentando as atividades de educação informal, desenvolvidas com alunos 

pré-vestibulandos no “Cursinho Futuro – Pré-Vestibular Alternativo”,5 no qual, ministrei 

aulas sobre políticas públicas, para a formação crítica do pré-vestibulando, sob uma 

perspectiva freiriana.  

Colaborei nesse espaço na formação de professores, ministrando conteúdos sobre o 

pensamento de Paulo Freire e a educação popular. Por outro lado, o envolvimento com a 

                                                 
2 Faculdade de Serviço Social de Uberlândia-MG, hoje integrante do Centro Universitário do Triângulo – 
UNITRI – em Uberlândia-MG. 
3 Flander A. CALIXTO. A geração de renda no Seringueiras a partir de trabalhadores de mão-de-obra não 
qualificada e de baixa escolarização: Uma leitura de justiça como eqüidade em processo político de intervenção 
do serviço social.[2001]. Dissertação de Mestrado em Serviço Social. Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social da UNESP de Franca, São Paulo, 2001. 
4 Trabalho com projetos educacionais para grupos populares, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal de Uberlândia, MG.  
5 Os Cursinhos Alternativos são organizações não governamentais compostas de estudantes universitários que, 
na sua quase maioria, oferecem preparação pré-vestibular gratuita para estudantes que não conseguem 
matricular-se em cursinhos privados, devido à baixa condição socioeconômica. Nesses cursinhos, além de 
preparação pré-vestibular, os organizadores incluem em seus programas uma educação mais crítica em relação às 
questões sociais. Ver em <http://www.flanhel.hpg.com.br>, no link: Futuro Cursinho Pré-Vestibular. 
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docência universitária, ministrando aulas no curso de Serviço Social, possibilitou-me a 

aproximação de pesquisas, especialmente em temas sobre Educação e Saúde populares.  

Na Universidade Federal de Uberlândia – UFU –, venho trabalhando na assessoria de 

projetos comunitários na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis – a Proex – 

e as ações desenvolvidas nesse setor têm incentivado, desde 2001, a participação de 

movimentos populares, nas atividades do Programa de Formação Continuada em Educação 

Popular, no qual atuo como membro da coordenação colegiada e onde desenvolvi projetos 

como educador popular.  

As discussões coletivas de nossa equipe e os ciclos de formações despertaram-me o 

interesse para pesquisar mais profundamente as práticas com educação até então vivenciadas. 

Dessa forma, apresentei ao grupo a intenção de fazer meu Doutorado em Educação com a 

temática investigativa centrada no percurso de Paulo Freire e da educação popular, tentando 

buscar uma alternativa de construção do saber. 

À medida que vivenciava as experiências com o Programa de Educação Popular, 

identifiquei outros problemas percebidos em espaços da organização comunitária, os quais 

exigiam tratamento especial, ou seja, havia muito conflito de compreensão quanto ao que se 

fala entre os grupos, fato que prejudicava o crescimento de sua organização e, mesmo com 

muito diálogo, desentendimentos ou mal-entendidos geravam divisão e intrigas que 

retardavam o processo, quando não o destruía de vez.  

Diante de tais questões, eu me perguntava: o que provoca essas dificuldades, mesmo 

quando os fatores são favoráveis ao sucesso das ações? O que provoca tanto desentendimento 

se, aparentemente, o grupo tinha uma consciência clara do projeto que pretendia empreender? 

Ademais, muitas vezes, o trabalho se perdia quando tudo parecia estar muito claro para todos. 

Nessa situação, havia algo que eu não capturava com minhas observações ou técnicas de 

trabalho e que escapavam à minha percepção. 

Dialogando com a Diretora de Extensão da UFU,6 fui incentivado a continuar os 

estudos relacionados à subjetividade e ao sujeito, buscando pesquisar textos de Freud. Foi por 

sua sugestão que procurei as disciplinas oferecidas na Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação da USP. A partir daí, fui sentindo atração para esse campo e vivi momentos 

decisivos para refletir a contradição inerente à subjetividade humana. Voltavam à minha 

                                                 
6 Professora Doutora Gercina Santana Novais, psicóloga e educadora, pesquisadora em inclusão no campo 
educacional, uma profissional e colega de trabalho com quem aprendi muito sobre práticas populares e direitos 
da mulher. 
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memória os detalhes que escapavam e as circunstâncias que interferiam na atitude das 

pessoas, levando-as a conflitos entre seu desejo e suas relações com os demais. Seriam esses 

os impasses que eu estava vivendo na Educação Popular a partir da proposta de Paulo Freire? 

 

 

A palavra em Paulo Freire como práxis e a palavra em Jacques Lacan e o campo da 

livre-associação práxis da análise. 

 

Entendi que poderia estar situado nesse espaço interseccional a oportunidade que se 

abria em minhas inquietações e, pensando nessas questões, decidi seguir no caminho do 

Doutorado o percurso que me levou a optar pela linha de pesquisa na área de Didática, 

Teorias de Ensino e Práticas Escolares,7 buscando outras referências para contribuir com 

meus estudos dos processos de transmissão do saber na relação ensino-aprendizagem e na 

comunicação interpessoal permeada por fatores educativos.  

E duas perguntas me moviam: estariam na Didática os maiores problemas da relação 

ensino-aprendizagem, considerando as experiências que eu vinha desenvolvendo? A 

contribuição da Psicanálise poderia trazer um novo olhar sobre os questionamentos que 

emergiam no contexto da Educação?  

Essas questões me perseguiam em busca de alternativas e percebi que, tanto na 

Educação quanto na Psicanálise, a palavra era um ponto de ancoramento para o trabalho que 

ambas se propõe a realizar. O professor se vale da linguagem como um de seus mais 

importantes recursos didáticos: com ela, pode simbolizar seu pensamento e, da mesma forma, 

os alunos. Por outro lado, o analista a utiliza como um provocador de falas que emergem no 

discurso do analisando, o que facilita a esse último na construção de seu processo de 

simbolização e o auxilia na convivência com seu sintoma.  

Dessa forma, a importância da palavra na relação didática pela via do discurso é um 

processo amplamente empregado tanto pelo(a) professor(a), quanto pelo aluno(a). Essa 

constatação tão óbvia para o cotidiano educativo sugeriu-me uma aproximação com a 

Psicanálise, que se vale também do emprego da palavra na sua operação. O contato que tive 

com a Psicanálise foi estabelecido a partir das idéias de Jacques Lacan que, em sua obra, 

resgatou o inconsciente freudiano, valorizando a palavra que emerge da livre associação do 
                                                 
7 Programa de Pós-graduação, em nível de doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
SP. 
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sujeito em análise. Para esse contato, ajudou-me bastante a leitura de Mrech (1999, p. 50), 

citando Miller que elucida “[...] no nível da fala, há uma relação entre o sujeito e o Outro, por 

exemplo, é o Outro que tem o código, é ele que pode dar a resposta e, a esse título, o sujeito 

está em relação necessária com ele”.  

Esse Outro com “O” maiúsculo não se refere ao semelhante, ao parceiro imaginário, 

ao pequeno outro, mas é da ordem de uma alteridade manifesta na palavra, o Outro que, em 

seu limite, confunde-se com a ordem da linguagem e é no Outro da linguagem que o sujeito 

procurará se situar.  

A palavra em Paulo Freire (1987a) é parte fundamental em sua experiência de 

alfabetização, nomeada método psico-social.8 Freire toma a palavra como operador 

fundamental do ato cognoscente em que educador e educando são mediados por um processo 

de intersubjetividade e intercomunicação:  

 
 
Se, na educação como situação gnosiológica, o ato cognoscente do sujeito 
educador (também educando) sobre o objeto cognoscível, não morre ou nele 
se esgota, porque, dialogicamente, se estende a outros sujeitos cognoscentes, 
de tal maneira que o objeto cognoscível se faz mediador da cognoscibilidade 
dos dois, na teoria da ação revolucionária se dá o mesmo. Isto é, a liderança 
tem, nos oprimidos, sujeitos também da ação libertadora e, na realidade, a 
mediação da ação transformadora de ambos. Nesta teoria da ação, exatamente 
porque é revolucionária, não é possível falar nem em ator, no singular, nem 
apenas em atores, no plural, mas em atores em intersubjetividade, em 
intercomunicação. (op. cit., p. 125) 

 
 
A palavra como objeto cognoscível se faz presente para instrumentalizar o ato 

cognoscente entre educando e educador e vice-versa; ela é partilhada entre os demais pelo 

diálogo por onde ela é articulada em intersubjetividade e intercomunicação. Entretanto, isso 

não significa que, a partir de instaurada no campo dialógico, ela fosse capaz de estabelecer a 

plena compreensão sobre os fenômenos. A palavra é um campo aberto e, assim, ela se move 

em muitas direções, o que me faz lembrar o conceito de significante que vem da Lingüística 

saussuriana e que foi recuperado por Lacan na Psicanálise sob um enfoque diferente, o da 

Lingüística. Para Freire, a subjetividade é mais que reflexo da objetividade na leitura de 

mundo: 

                                                 
8 Moacir Gadotti, em depoimento concedido a este pesquisador, no Instituto Paulo Freire, em São Paulo, em 
abr./2004, coletado em fita cassete sonoro. 
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[...] “tema, que afinal, sempre esteve presente nas preocupações humanas e 
que revive superando certo mecanicismo de origem marxista –, mas não de 
responsabilidade exclusiva de Marx – que reduzia a subjetividade a puro 
reflexo da objetividade, evitando da mesma forma repetir ingenuidades que 
absolutizavam aquela importância e de que resultava emprestar-se à 
subjetividade ou à consciência o rol de fazedora do mundo. [...] É na 
História como possibilidade que a subjetividade assume o papel de sujeito, 
e não, só de objeto das transformações do mundo. (FREIRE, 2003b, p. 243) 

 

Com a ajuda da Psicanálise, pude perceber que há um Outro que se faz subsumido na 

comunicação pela fala, tumultuando o que seria o entendimento. Tal percepção, cara para a 

Psicanálise, pode ser percebida em discussões e em momentos da luta revolucionária de 

Freire, quando ele se depara em debates com os que ele nomeou de sectários:  

 
 
Tudo, porém, não eram rosas. As reações óbvias partiam dos sectários que, 
enraizados em sua verdade, jamais aditem nada que as possa abalar. 
Sectários de direita ou de esquerda, iguais na sua capacidade de odiar o 
diferente, intolerantes, proprietários de uma verdade de que não se pode 
ligeiramente sequer duvidar, quanto mais negar (FREIRE, 1992, p. 193, grifos 
meus).  

 
 

Paulo Freire entende que o sectário equivoca-se na sua interpretação dialética da 

realidade, da História, deixando-se cair em posições fundamentalmente fatalistas. O que seria 

a manifestação do fatalismo que aqui ele enuncia, senão a presença do muro da linguagem? O 

equivocar é um sinal de que um desejo, talvez oculto, move o sectário e não é de uma ordem 

da intenção compreensiva o equivocar-se, mas declina para uma cegueira subjetivada e aceita. 

Para a Psicanálise, trata-se de um gozo9 que gera a repetição na resistência que se instala. 

Citando as palavras de Freire, é o “repetir o presente domesticado” (1987a, p. 26). 

Freire diz haver uma dialética domesticada, o que lembra a relação senhor-escravo em 

Hegel. No caso do sectário, o educador pernambucano entende não haver a unidade dialética 

que se esperava, ou seja, “um conhecer solidário com o atuar, um pensar certo, na e sobre a 

realidade a transformar” (idem, ibidem). O que percebo é o dogmatismo na mediação da 

palavra do sectário, um sujeito dividido entre o outro e o Outro, daquele que busca a 

segurança no gueto do grupo, ou dos iguais, criado para a própria segurança e que não se 

                                                 
9 O gozo psicanalítico, para Lacan não é o prazer, mas a repetição, aquilo que faz o sujeito ficar girando em 
círculo, não indo a lugar algum. Uma camisa de força que aparece como algo que torna o sujeito imobilizado. 
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implica com o que faz, pois estabelece um circuito de repetição ou de gozo, como nos fala a 

Psicanálise. Para ampliar a percepção das dimensões da palavra, Freire buscou 

fundamentações na Lingüística e, em especial, nos estudos de Saussure. 

 

 

Contribuições da lingüística saussuriana  

 

Por volta de 1905-6, Ferdinand de Saussure ministrou aulas de seu curso em Genebra, 

no qual, alguns alunos registraram o conteúdo dessas aulas e, após sua morte, reuniram-no em 

texto os apontamentos taquigrafados que, organizados, se fundiram e deram origem à sua obra 

póstuma, o Curso de Lingüística Geral (1907-8). 

Para o autor genebrino, a língua, é admitida como parte essencial da linguagem que se 

estabelece historicamente submetida a evoluções no tempo e no espaço por meio de uma 

convenção social. A linguagem pode ser tomada a princípio como faculdade para usar uma 

língua, que se constitui em algo adquirido e convencional “multiforme, pertencendo ao 

domínio individual e social e, como tal, constitui uma realidade material que se relaciona com 

o que lhe é exterior, com o que existe independentemente da linguagem” (SAUSSURE, 2003, 

p. 17). 

A afirmação de que o falar é um fenômeno natural é questionável não apenas entre 

lingüistas contemporâneos, como também, pelo segmento da psicanálise lacaniana, pois o 

sujeito não é constituído por um fato natural, e sim, por uma interferência social em 

conseqüência da cultura representada na presença do outro que aliena pela linguagem aquele 

que chega ao mundo.  

Como realidade material – organização de sons, palavras, frases –, a linguagem é 

relativamente autônoma; como expressão de emoções, idéias, propósitos, ela é orientada pela 

visão de mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural de seu falante.  

O estudo da linguagem divide-se em duas partes: uma essencial, cujo objeto é a 

língua (langue, em francês.) que é social; e a outra, secundária, cujo objeto é a parte 

individual da linguagem, a fala (parole, em francês.), definida como ato individual resultante 

das combinações feitas pelo sujeito falante que, utilizando-se do código da língua, exprime-se 

pelos mecanismos psicofísicos (atos de fonação) necessários à produção dessas combinações 

(SAUSSURE, 2003, p. 27). 
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Conceitualmente, a língua é considerada uma estrutura constituída por uma rede de 

elementos os quais têm um valor funcional determinado. Assim, língua é constituída de 

unidades lingüísticas na condição de unidades psíquicas, não procedendo da fala. Decorre que 

a linguagem é uma língua articulada, falada por um corpo e, portanto, a língua é a linguagem 

menos a fala. 

Os estudos saussurianos dirigiram-se para a palavra identificada como signo 

lingüístico que, no período medieval, se dizia ser o signo aliquid pro aliquo (alguma coisa em 

lugar de outra). Essa definição demonstra que o signo não é a realidade e Saussure expõe bem 

esse fato em suas teorias, quando diz que o signo lingüístico não une um nome ligado a uma 

coisa, mas sim, um conceito ligado a uma imagem acústica. Dessa forma, o que o lingüista 

esclarece é que o signo não é um conjunto de sons, cujo significado são as coisas do mundo. 

O signo é a união de um conceito a uma imagem acústica e esse não é o som material, físico, 

mas a impressão psíquica dos sons, perceptível quando pensamos numa palavra, mas não a 

falamos. O signo é uma entidade de duas faces e uma reclama a outra. O significante é a 

imagem acústica; e o significado é o conceito representado. Dessa forma, configurou-se o 

algoritmo saussuriano: tesignifican

osignificad
, dado que a barra funciona mais como um eixo entre as 

duas partes do que como uma função de separação ou oposição. 

Da união de significante e significado, resulta o signo lingüístico, que é arbitrário – 

compreende-se aqui a arbitrariedade como o denotado de que o significante é imotivado em 

relação ao significado. Para comprovar e exemplificar essa afirmativa, Saussure fez uma 

analogia entre idiomas distintos. Por exemplo, no idioma português, a palavra carneiro ou no 

idioma francês mouton podem ter o mesmo significado que o inglês sheep, mas não o mesmo 

valor, isso porque, ao falar de uma porção de carne desse animal, preparada e servida à mesa, 

o inglês diz mutton, e não, sheep. A diferença de valor deve-se ao fato de que, em inglês, 

existem dois termos para designar carneiro: a carne preparada e o animal vivo, o que não 

ocorre na língua portuguesa. (SAUSSURE, 2003, p. 134). 

O valor resulta sempre e necessariamente de uma relação; o valor lingüístico é sempre 

um valor semântico, um valor significativo e a língua é um sistema de valores que se opõem 

uns aos outros. O valor tanto existe no plano do significado (menino - meninos) quanto no 

plano do significante ( / mala / / bala/).  
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No funcionamento da língua, um fonema delimita o valor de outro fonema, assim 

como um significado circunscreve o valor de outro significado. Em virtude disso, surgem os 

campos semânticos, nos quais, cada signo funciona como uma parcela semântica inserida na 

totalidade desse campo e, nessa parcela, cada signo tem seu valor próprio que, ao mesmo 

tempo, delimita o valor dos outros signos. 

 
 
Ao falar em valor lingüístico, Saussure deu realce ao fato de que a relação 
significante / significado sempre deve ser considerada à luz do sistema 
lingüístico em que o signo se insere, e não das situações práticas em que a 
língua intervém ou das realidades extralingüísticas de que permite falar. 

(ILARI, 2004, p. 64).  

 

 

 O valor lingüístico refere-se à propriedade de representação de uma idéia complexa, o 

que demanda uma construção estrutural e essa contraria a longa tradição que colocava em 

correspondência exata palavras e idéias, sendo as palavras ou objetos unidades autônomas de 

análise “uma palavra pode ser trocada por algo dessemelhante, uma idéia, pode ser comparada 

com algo semelhante ou seja, outra palavra” (op. cit., 2003, p. 134). Seu valor não será fixo e 

estará condicionado a um ou outro conceito. A realidade do signo lingüístico só existe, pois, 

em conseqüência de todos os outros signos, ou seja, o signo só é signo em relação ao 

contexto. Essa propriedade é a que Saussure chamou de valor do signo. 

 

Um fonema, segundo Saussure e a Fonologia de Trubetzkoy e Jakobson, tem 
como elemento central não o som, mas o aspecto diferencial que o torna 
singular, único. Assim, o material significante, o som ou mesmo a escrita, o 
que possuem de essencial não é sua física, sua concreção material, o que 
importa são os traços diferenciais, mais precisamente a capacidade humana 
de relacionar, comparar e estabelecer diferenças significativas suficientes 
para que, no contínuo dos sons ou dos grafismos, as unidades se estabeleçam 
e se tornem marcantes, independentemente de sua natureza material.  

(BELINTANE, 1997, p. 44) 

 

O valor resulta sempre de uma comparação (relações sintagmáticas) e de oposições 

funcionais (relações paradigmáticas) entre os termos do sistema lingüístico. “O valor é o que 

faz com que um fragmento acústico torne-se real e concreto, que seja delimitado, fazendo 

sentido.” (DOR, 1989, p. 37). 



 24 

Na fábula de La Fontaine,10 O cordeiro e o lobo, uma parte da argumentação dos dois 

animais diz respeito aos graus de parentesco: “Foi teu irmão”, “Foi teu pai”, “Foi teu tio”. As 

relações entre os elementos lingüísticos dependem, basicamente, de uma seleção deles que, no 

caso, são: irmão, pai, tio e de uma combinação, foi teu... Desse modo, pode-se afirmar que a 

linguagem tem dois eixos: seleção e combinação. Assim representados: 

 

                                eixo de seleção 

                 foi teu      irmão                 eixo de combinação 

                 foi teu       pai 

                 foi teu       tio 

Por terem os significantes um caráter linear, é impossível que os signos ocorram 

simultaneamente na cadeia da fala. Os enunciados formam, uns após outros, um alinhamento 

que os distribui em relação de combinação entre, no mínimo, dois elementos. A essas 

relações, Saussure chama de sintagmas e quer dizer “coisa posta em ordem”. 

Além das relações sintagmáticas, há também relações baseadas em algo comum. Um 

signo pode ser associado a outros signos por meio de seu significado; com seus antônimos, 

com seus sinônimos, por meio de seu significante com imagens acústicas semelhantes e por 

outros signos, em processos morfológicos comuns.  

Saussure (2003, p. 146) apresenta essa posição por três modos de associação, a partir 

do signo ensinamento. Por meio do significado, associa-se ensinamento a aprendizagem e 

educação. E, da parte de seu significante, vincula-se ensinamento a elemento, 

desfiguramento e ainda a (sina, tento, minto). Por meio de outros signos, em processo 

morfológicos comuns, ensinamento associa-se a ensinar, ensinemos, por terem o mesmo 

radical. A essas relações associativas entre os signos, Saussure chamou de paradigmáticas, 

que significam modelo.  

                                                 
10 In: Fábulas de La Fontaine: “A razão do mais forte é a que vence no final (nem sempre o Bem derrota o Mal). 

Um cordeiro a sede matava nas águas limpas de um regato. Eis que se avista um lobo que por lá passava 
em forçado jejum, aventureiro inato, e lhe diz irritado: - ‘Que ousadia a tua, de turvar, em pleno dia, a água que 
bebo! Hei de castigar-te!’ – ‘Majestade, permiti-me um aparte’ – diz o cordeiro. – ‘Vede que estou matando a 
sede de água a jusante, bem uns vinte passos adiante de onde vos encontrais. Assim, por conseguinte, para mim 
seria impossível cometer tão grosseiro acinte.’ – ‘Mas turvas, e ainda mais horrível foi que falaste mal de mim 
no ano passado. – ‘Mas como poderia’ - pergunta assustado o cordeiro -, ‘se eu não era nascido?’ 
 - ‘Ah, não? Então deve ter sido teu irmão.’ – ‘Peço-vos perdão mais uma vez, mas deve ser engano, 
pois eu não tenho mano.’ – ‘Então, algum parente: teus tios, teus pais. . . Cordeiros, cães, pastores, vós não me 
poupais; por isso, hei de vingar’" - e o leva até o recesso da mata, onde o esquarteja e come sem processo.” 
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Assim, estabelece-se a dicotomia paradigma versus sintagma, a qual define, 

respectivamente, as relações de seleção e de combinação entre os elementos lingüísticos. O 

paradigma não é qualquer associação de signos pelo som e pelos sentidos, mas sim, uma série 

de elementos lingüísticos capazes de ocorrer no mesmo ponto do enunciado. Porém, se o 

enunciado for outro, como foi teu pai, foi meu pai, foi nosso pai, um desses elementos é 

selecionado para figurar no enunciado desejado. A combinação no sintagma obedece a um 

padrão definido, segundo o qual é possível combinar foi teu pai, mas não, pai teu foi.  

Assim, tanto as relações sintagmáticas quanto as paradigmáticas estão no domínio da 

língua, e não, na fala. A fala é uma realização do sistema lingüístico e realiza nas relações de 

combinação determinadas por esse sistema. 

Tal questão tomou, em geral, o nome da controvérsia physis-nomos. Na concepção 

platônica da palavra, na sua função de representação do inteligível, mesmo que um tanto 

diluída, as duas teses contrárias convergem e são superadas, tendo ambas algo do eidos 

(verdadeiro) e do onoma (nome). Se tomarmos os nomes, nessa fase do pensamento 

lingüístico de Platão e, como a essência do dizer, da linguagem, admitiremos o dogma 

platônico de que o conhecimento humano é possível e, por isso a linguagem dispõe de 

propriedades que permitem ao mesmo tempo a enunciação do verdadeiro e do falso. 

Saussure identifica um duplo corte na estrutura da linguagem. Abordada nesse aspecto 

por Roman Jakobson (1896-1982), o sujeito acha-se em meio a operações complexas que 

ocorrem concomitantemente por meio de operações psíquicas e motoras. Desse fato, 

depreende-se que a formação do discurso ocorre a partir de uma seleção de signos lingüísticos 

da comunidade social a que o sujeito pertence e do ato de efetuar combinações na construção 

de palavras e frases.  

O ato de falar implica duas operações simultâneas: seleção de unidades lingüísticas e 

combinação das unidades escolhidas. A operação de seleção diz respeito ao sistema da língua 

ou a linguagem, enquanto as combinações estão associadas à fala. Jakobson, em seus estudos 

sobre afasia, concluiu que o sistema da linguagem está interligado à maneira como os termos 

se acham associados por similitude (seleção) e por contigüidade (combinação) no discurso. 

Para Jakobson, o signo lingüístico possui regras de arranjo: a combinação e a seleção que 

haviam sido identificadas por Saussure (JAKOBSON, 2003, p. 40).  
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Por combinação, entende-se que:  

 
Todo signo é composto de signos constituintes e / ou aparece em combinação 
com outros signos, sendo essa unidade lingüística presente em contextos 
simples ou mais complexos. Segue-se que daí todo agrupamento efetivo de 
unidades lingüísticas liga-as numa unidade superior: combinação e contextura 
são as duas faces de uma mesma operação (JAKOBSON, 2003, p. 39) 

 
 

Por seleção, entende-se que:  

Uma seleção entre termos alternativos implica a possibilidade de substituir 
um pelo outro, equivalente ao primeiro num aspecto e diferente em outro. De 
fato seleção e substituição são as faces de uma mesma operação (JAKOBSON, 
2003, p. 40) 

 
 

Em seus estudos com afásicos, o lingüista Roman Jakobson concluiu que o distúrbio 

afásico consiste em alguma deterioração mais ou menos grave, da faculdade de seleção e 

substituição, ou da faculdade de combinação e contexto (JAKOBSON, 2003, p. 55). Podemos 

deduzir que há uma relação próxima da fala com o psiquismo dos afásicos em conseqüência 

de que, para se comunicar, ele lança mão de recursos que, segundo esse teórico russo, são 

“duas figuras polares de estilo: a metáfora e a metonímia” (idem, ibdem). A metonímia 

refere-se à relação de contigüidade a uma palavra, porque a capacidade de combinação se faz 

comprometida, prejudicando a sua ordem gramatical no discurso. A metáfora, por sua vez, 

caracteriza-se por referência ao contexto, em que os termos equivalentes tornam-se 

correlativos na frase como em: faca-de-pão, por talher, ou lápis por para escrever.  

Para Lacan, a representação de metáfora e metonímia identifica-se a uma semelhança 

com as categorias freudianas de condensação e deslocamento. Jakobson considerou o sistema 

da linguagem em relação ao modo pelo qual os termos encontram-se associados, ou seja, por 

similitude ou contigüidade respectivamente.  

A Tabela 1 busca demonstrar algumas categorias presentes nas obras de Saussure, 

Jakobson, Freud e Lacan, as quais refletem as relações com o discurso e suas abordagens 

conforme cada autor.  
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Tabela 1 – Comparação do emprego de conceitos, segundo diferentes autores. 

 

Conceitos 

Autores 
 

Noção de Sistema Significante Corpo pulsional Pesquisa c/ afasias Metáfora e Metonímia  

Saussure*  *    
Jakobson      

Lacan      
Freud      

* Saussure não afirmou a primazia do significante, não há discordâncias entre lingüistas sobre isso, mas o mérito de ressaltar 
essa peculiaridade foi de Jacques Lacan. 

 

A apresentação, mesmo que breve, de alguns conceitos fundamentais sobre a 

linguagem, tal como utilizada nas reflexões de Paulo Freire e da psicanálise lacaniana, 

permitiu-me delinear meu recorte investigativo, contemplando A Palavra em Paulo Freire 

(que contrapõe palavra verdadeira à palavra oca) e a Palavra em Lacan (que contrapõe 

palavra plena à palavra vazia).  

 

 

Objeto de pesquisa: A palavra em Paulo Freire e a Palavra em Lacan 

 

Considerando a importância da palavra para Paulo Freire como via fundamental para 

libertação do sujeito, ou seja, espera-se que ele consiga “dizer a sua palavra” e, para Jacques 

Lacan, que fez a volta a Freud e estabeleceu que o “inconsciente se estrutura como uma 

linguagem”, algumas perguntas se apresentam na pesquisa: 

• De que maneira Paulo Freire lidava com os conceitos de PALAVRA em sua obra, 

tomando como base as categorias de análise a oposição Palavra Verdadeira e Palavra 

Oca?  

• A partir da volta a Freud, como Jacques Lacan lida com o conceito de PALAVRA em 

sua obra, tomando como categorias de análise a oposição Palavra Vazia e Palavra 

Plena? 

• Em que medida os olhares de ambos podem trazer contribuições significativas àqueles 

que, como eu, trabalham com a Educação Popular?  

• Será que tais questionamentos não poderiam trazer subsídios para a própria Educação? 
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar a experiência freiriana sob o olhar 

da leitura psicanalítica, a partir do pensamento de Sigmund Freud e de Jacques Lacan e, 

assim, verificar se os efeitos desta investigação podem contribuir para aprimorar as práticas 

educativas contemporâneas.  

Inicialmente, optei por colher dados em periodizações estabelecidas por pesquisadores 

sobre o pensamento freiriano e, com o material levantado, pensei em propor outra perspectiva 

analítica que apresentasse uma percepção sobre Freire, segundo as modalizações da posição 

do sujeito diante da linguagem. Como passo preliminar para me auxiliar nesse percurso, 

retomei dentre os escritos iniciais de Jacques Lacan Os complexos familiares na formação do 

indivíduo (2003)11 que me sugeriram caminhos possíveis para uma aproximação. 

Paralelamente, à medida que adentrei nas teorias dos dois autores, não obstante serem 

direções epistemológicas diferentes, percebi haver pontos do discurso de Freire que eu 

passava a apreender de maneira diferente do olhar que eu possuía, sobretudo quando tomava 

como referência as postulações da psicanálise lacaniana. Passei a observar essa diferença na 

minha prática docente e nas experiências de educação popular. E o pensamento de Lacan 

permitiu-me perceber as contribuições freirianas de lugares não pensados. Por mais paradoxal 

que seja, eu apreendia um Paulo Freire situado no mais-além do sentido, quando recuperava a 

incompletude humana ou, quando resgatava o campo das incertezas como condição peculiar 

ao sujeito que se descobre inconcluso, uma inconclusão infinda a começar dele próprio. “Daí 

que seja a educação um que-fazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos 

homens e do devenir da realidade” (FREIRE, 1987a, p. 73). 

Uma vez posicionados os campos dos dois autores, seriam possíveis as aproximações 

entre a Psicanálise e as experiências de Paulo Freire, na expectativa de encontrar elementos 

que pudessem contribuir para as questões que envolviam o ato educativo, mediado pela 

palavra e revisitado pela dimensão inconsciente?  

Esse percurso permitiu-me reconhecer diferentes eixos epistemológicos que marcam 

os dois autores. A palavra, categoria à qual ambos recorrem ao longo de suas obras, é 

apresentada, então, em cada um seguindo diferentes percursos. Tal distinção não me impediu 

de apreender concepções, ora trazidas por um autor ora por outro e de estabelecer a 

possibilidade de novos olhares sobre o objeto da pesquisa e sobre as questões suscitadas na 

                                                 
11 Os complexos familiares é um dos primeiros textos de Lacan, publicado em 1938 na Encyclopédie Française, 
e republicado em 2001 pela Éditions Seuil; traduzido para o português e publicado, em 2003, no Brasil pela 
Jorge Zahar Editores Ltda. 
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prática educativa e suas implicações com o saber, sem, contudo, reduzir um autor ao outro ou 

eleger um deles como estatuto de verdade.  

Pesquisas recentes, como as de Charlot (2000), Mrech (1999), Lopes (2001) e Couto 

(2003), entre outras, têm demonstrado uma relação complexa com o saber no âmbito do 

binômio ensino-aprendizagem. Quando tomamos a relação com o saber12 como referência, 

nomeiam-se fenômenos com vários rótulos: fracasso escolar,13 origem social, síndromes 

psíquicas entre alunos ou professores, deficiências socioculturais, violências etc. Há muitos 

nomes (palavras), simbolizando temas polêmicos do cotidiano escolar, no entanto apenas 

nomeá-los não muda a situação a eles referidas: é preciso ir mais além da nomeação, ir ao 

saber-fazer (savoir- faire) para que haja novas saídas. O fato de nomear por esse ou aquele 

rótulo pouco ou quase nada tem colaborado para alterar o quadro de desafios da educação, 

visto que eles permanecem e continuam aumentando.  

Tradicionalmente, as áreas do conhecimento que mais têm estudado esses temas, 

embora em intensidades e pela via de enfoques diferentes, são a Sociologia, a Pedagogia, a 

Psicologia, além de outras dentre as Ciências Humanas. Sem desmerecer a riqueza de tais 

contribuições, meu trabalho pretende deslocar o tradicional foco de investigação dessas áreas 

ao buscar na Psicanálise14 uma outra maneira de reler tais questões, partindo de Freud e 

revisitando-as em Lacan. 

A opção por pesquisar Paulo Freire não foi ao acaso. Como educador, ele 

protagonizou uma experiência inédita na história da educação brasileira e que foi referência 

em outros países do mundo. Além desse fato, Freire faz parte da base teórica das experiências 

vivenciadas no meu percurso, nas atividades com educação e nas comunidades populares de 

Uberlândia. 

O olhar de Freire sobre as relações que envolvem a educação vislumbra preocupações 

com posições herméticas ou sectárias, comumente presentes em um restrito círculo de 

verdade, pois a verdade passa ser outra diferente daquela legitimada na generalidade 

universalizante.  

                                                 
12 Tomamos por “relação com o saber” o que, em alguma medida, vem sendo usado por autores que estudam a 
educação, mas, Bernard Charlot afirma “não dispor de uma teoria da relação com o saber suficientemente 
estabelecida para que as pesquisas possam apoiar-se em fundamentos estáveis e firmes.” Charlot, (2000, p. 9-10, 
grifos meus). 
13 Em Cartas a Cristina (2003b, p.125), Freire fala sobre fracasso escolar como integrante de um conjunto de 
expressões da ideologia dominante  que culpa os educandos. 
14 Em especial, na psicanálise aplicada. 
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Freire deixou claro seu ceticismo diante da moderna ditadura15 da certeza: “[...] nem 

sempre o óbvio é tão óbvio quanto a gente pensa que ele é.” (FREIRE, 2001b, p. 27). Essa 

afirmação nos alerta para o fato de que se deve desconfiar do saber que a tudo legitima com a 

chancela da ciência.  

Como bem esclarece a Psicanálise em Lacan (1998, p. 253), “a arte do analista deve 

consistir em suspender as certezas do sujeito, até que se consumem as suas últimas miragens”, 

entretanto isso não quer dizer que Freire se situe no outro extremo, renegando o saber 

elaborado e deixando o processo educativo fora de qualquer ordenação científica.  

Por esse motivo, é importante lembrar o que o educador cita na sua obra e que foi 

compreendido de maneira dogmática no que se refere ao professor ter uma parcela de 

diretividade16 no ato educativo. A educação é, em alguma medida, uma castração17 que opera 

no sujeito uma posição com o saber, mediada pelo outro, quando conclama o sujeito a uma 

implicação ao que deseja saber, à sua criação, colocando de si na dimensão da própria 

inconclusão. Eu diria que se trata de uma aposta advinda de uma falta, pois o saber não 

consegue a tudo responder e ficará um resto inapreendido, uma hiância, como diria Lacan. 

É interessante aqui lembrar que Lacan (1986, p. 276) mencionava em seus seminários 

o pensamento hegeliano no qual “o conceito é o que faz com que a coisa esteja aí, não 

estando”, ou seja, é o que não é dito e o que é dito, ao mesmo tempo, criando o incompleto 

pela palavra do sujeito cindido, dividido, noção por ele cunhada, referindo-se ao consciente e 

ao inconsciente singular de cada um.  

Paulo Freire escreveu a Pedagogia do oprimido (1968/1987a), valendo-se de parte do 

pensamento de Hegel, para demonstrar aspectos velados da relação oprimido-opressor, do 

qual não se percebe, mas que faz marca na relação opressora. Na perspectiva puramente de 

sentido, dos significados, busca-se a segurança da certeza (ou segurança vital), o que não 

impede de viver a angústia, a aposta na criação do caminho novo que advém do incerto, mas 

que  pode ser porta para a libertação e, portanto, uma decisão de implicação do sujeito, ato de 

coragem do ser mais. 

                                                 
15 Cf. Freire, 1992, p. 97.  
16

 Cf. Freire, (1992, p. 79) “Minha questão não é negar a politicidade e a diretividade da educação, tarefa de 
resto impossível de ser convertida em ato, mas, assumindo-as, viver plenamente a coerência entre minha opção 
democrática e a minha prática educativa, igualmente democrática [...] Meu dever ético, enquanto um dos sujeitos 
de uma prática impossivelmente neutra – a educativa – é exprimir o meu respeito às diferenças de idéias e de 
posições. Meu respeito até mesmo às posições antagônicas às minhas, que combato com seriedade e paixão.” 
17 Castração, na concepção lacaniana, pode ser  entendida aqui como o processo pelo qual o sujeito é inserido na 
cultura, submetendo-se a costumes e normas que o padrão coletivo lhe impõe.  
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O medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência o seu 
portador o faz ver o que não existe. No fundo, o que teme a liberdade se 
refugia na segurança vital, como diria Hegel, preferindo-a à liberdade 
arriscada. (FREIRE, 1987a, p.24) 

 

No processo de elaboração deste trabalho, quanto mais me aproximava das questões 

que pretendia conhecer, mais o recorte do conceito de Palavra foi tornando-se significativo. 

Observei que a óptica lacaniana proporcionava-me o questionamento de determinadas 

condutas educativas tidas como ideais, assim como, os problemas que eu enfrentava, por 

exemplo, na experiência do cursinho alternativo.18 Minha proposta de trabalho era fazer 

educação popular diferenciada e com qualidade, entretanto deparava-me com contradições 

entre o discurso e a prática naquela experiência (CALIXTO, 2005).  

 

 

O curso de Pós-graduação: uma construção fundamental 

 

O curso de Pós-graduação teve um papel fundamental no delineamento de minhas 

expectativas de pesquisa. A minha formação principal é para a docência em Serviço Social e, 

nas experiências adquiridas com grupos populares, vivenciei a situação de educador popular e 

era necessário absorver saberes novos, para cruzar com as questões que a pesquisa exigia, em 

especial, com aquelas da Lingüística e da Psicanálise. 

 As pesquisas que realizei, desde 2002, na biblioteca do Instituto Paulo Freire (IPF) 

foram significativas para amadurecer este trabalho, sobretudo, quando dos diálogos com os 

professores Moacir Gadotti, Ângela Antunes, Paulo R. Padilha, Jason Mafra, Sônia Couto, 

Carlos Torres, José Eustáquio Romão e Lutgardes Freire, esse, filho de Paulo Freire, dentre 

outros profissionais e estudantes de Pós-graduação que transitam pelo IPF, tanto brasileiros 

quanto pessoas de outros países, com as quais mantive contato direto durante o levantamento 

de dados. 

As discussões do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Educação – o NUPPE – da 

FEUSP permitiram estabelecer uma aproximação com questões sobre educação inclusiva, 

desprendendo-me de uma visão idealista e generalizante e tendo como foco um sujeito mais 

                                                 
18 A Educação Popular é um movimento social exercido pelos segmentos populares do município que incluem as 
iniciativas dos cursinhos populares alternativos realizada por universitários e destinado a pré-vestibulandos de 
baixa renda, espaço onde ministrei aulas de Políticas Públicas, visando à formação crítica. 
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sintonizado a uma compreensão de fundo sobre a relação professor-aluno no contexto da 

escola e das famílias.  

Os estudos sobre os processos de inclusão entre estudantes com necessidades 

educativas especiais na rede pública permitiram-me ver a importância da contribuição da 

Psicanálise para uma leitura próxima à singularidade de cada sujeito, criando um campo de 

visão distinto daquele que eu trazia da Sociologia e da vivência em comunidades com grupos 

populares.  

Percebi que, aos poucos, eu estava sendo envolvido pelo viés da leitura psicanalítica –  

que não tem nada de visão salvadora, mas que me permitia atentar para a importância da 

singularidade do sujeito e para a lógica da diferença (MRECH, 2001),19 aspectos que, 

segundo percebi, são reconhecidos no âmbito do saber, mas, na prática educativa, o saber 

fazer encontra barreiras devido à sua especificidade.  

Tratava-se, pois, de um olhar que não remetia apenas aos componentes sociais com os 

quais eu já havia trabalhado, mas que frisava a importância da singularidade e da 

subjetividade de cada um daqueles com os quais eu lidava nas minhas experiências, seja no 

caso dos grupos populares ou na escola formal – uma posição na qual não se encontram 

respostas, mas se busca sempre construir novas perguntas, trazer novos questionamentos, 

inquietar-se com o que está dado aparentemente como certeza.  

Trago na memória a lembrança do lívido espanto que a visão psicanalítica operou em 

todos(as) de nosso Núcleo de Pesquisa,20 começando por mim mesmo: quanto mais me 

aprofundava nos estudos sobre o inconsciente – resgatado em Freud por Lacan, nas discussões 

dos Seminários de Miller, nas aulas do Pós-graduação – ia percebendo perspectivas que me 

capturavam nas questões educativas que mudavam o meu olhar tanto quanto o de 

profissionais de outras áreas que ali estudavam. Eram vários os campos de experiências 

educacionais apresentados pelos participantes dos encontros, o que tornava mais rica a 

oportunidade de discussão e a problematização controversamente provocativa para nossa vida 

prática.  

Vale ressaltar que, nesse processo, o conhecimento que envolve o discurso do 

inconsciente aproximou-me invariavelmente das manifestações do oral. Esse circuito pôde ser 

apreendido na esfera do pedagógico e as possibilidades que daí advieram trouxeram  

                                                 
19 Tese de Livre Docência da Dra. Leny M. Mrech (2001, p. 134) “A lógica da diferença implica aceitar os 
educandos pelas suas diferenças, não apenas, pelas suas semelhanças. 
20 Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Educação da FEUSP –  NUPPE. 
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contribuições para ampliar minha percepção da relação linguagem-psiquismo humano,  

primeiramente em Freud – os fenômenos discursivos e o inconsciente – e, depois, a 

contribuição de Lacan com a Psicanálise na atualidade.  

O manejo de conceitos aplicados à educação inclusiva, na perspectiva de uma 

sociedade pós-moderna e no enfoque de autores contemporâneos, como Giddens, Beck & 

Lash (1997), Alain Touraine (2003), dentre outros, permitiram o deslocamento para novas 

maneiras de visualizar o outro e a limitação que o saber tem nesse processo interposto às 

necessidades da escola atual.  

Os estudos sobre o livro Psicanálise e Educação: Novos operadores de leitura (Mrech, 

1999) provocaram importantes questionamentos para repensar minha atividade docente e boa 

parte da matéria prima de minha pesquisa. Assim, o envolvimento com a teoria psicanalítica 

produzia efeitos: tive o meu primeiro encontro com o indizível de ser professor, o estouro da 

própria posição de mestre e percebi que não poderia ter todas as respostas – eu me deparava 

com a incompletude.  

Escrever sobre essa experiência pode parecer uma operação simples, mas demandou, 

além de novos conhecimentos, um processo de construção de análise, sem o qual não seria 

possível a percepção desse lugar. Rememoro aqui o excerto evangélico “[...] porque vêem 

sem ver e ouvem sem ouvir nem entender”,21 pois a relação com o saber é mais que 

conhecimento e eu provei essa experiência no corpo, pois o saber, por si só, não é suficiente 

para apreender um processo criativo, um possível viável. É preciso apostar no novo e 

promover um deslocamento de antigas posições, as quais eu tinha tanta dificuldade em deixar 

para trás – eu vivi o encantamento e desencantamento simultaneamente! 

Tais saberes encadeados foram demonstrando com mais profundidade a complexidade 

as relações na escola, nas quais se envolviam alunos, professores e, de modo especial, a 

família, um ator que, entre seus vários arranjos, acaba por desarranjar a visão tradicional que, 

muitas vezes, conflita o olhar do presente com o do passado naquele que se pretende 

educador.  

Em seu percurso pela cultura, pelo inconsciente, pela Educação e pela Psicanálise, a 

visão de Márcia Bacha (2002, p. 17) apresenta a Psicanálise como instrumento de 

“investigação crítica da cultura, pois só ela tem acesso à dimensão inconsciente do fato 

social”. Essa contribuição foi significativa na segunda fase da pesquisa, especialmente quando  

                                                 
21 Mateus 13, vv.13. In: Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1980. 
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articulei conceitos relativos aos complexos familiares com a posição da mulher, o outro da 

diferença, na vida e na obra de Freire, desenvolvido no Capítulo 1.  

Os estudos sobre o Seminário de Jacques-Allain Miller O lugar e o laço (20ª aula, 

junho/2001) retratam diversas temáticas afins, tais como: a nomeação do Outro, o senso 

comum, o papel do estruturalismo no Primeiro ensino e, finalmente, o Último ensino de 

Lacan, que traz uma discussão mais profunda sobre o Real. Esse seminário redefine a maneira 

de Lacan trabalhar com os registros do Real, do Imaginário e do Simbólico. Explicitar esses 

registros de maneira detalhada transcenderia os objetivos deste trabalho, porém alguns 

conceitos aí vistos tornam-se importantes para esclarecer sua dinâmica no campo da 

subjetividade humana, o que passo a fazer a seguir.  

Para Lacan, o imaginário, só pode ser pensado inicialmente em suas relações com o 

simbólico e com o real: é um registro que não está diretamente relacionado com a imaginação, 

mas se refere a uma concepção ligada ao investimento libidinal do Eu, uma formação em 

grande parte inconsciente. O imaginário deve ser entendido a partir da fase do espelho na 

criança. Lacan, ao longo de suas pesquisas, apresentou a teoria do Estádio do Espelho que se 

ordena a partir de uma experiência de identificação fundamental, na qual, a criança conquista 

a imagem do corpo próprio.  

Esse primeiro momento é o da Fase do Espelho evidencia o assujeitamento da criança 

ao registro do imaginário. O segundo momento constitui uma etapa decisiva no processo 

identificatório: a criança é, sub-repticiamente, levada a descobrir que o outro do espelho não é 

um outro real, mas uma imagem. O terceiro momento dialetiza as etapas precedentes, pois a 

criança se reconhece, recuperando a dispersão corpórea, esfacelada, numa totalidade unificada 

– o próprio corpo – como uma imagem estruturante para constituição do sujeito. E se entende 

que essa identificação primordial é sustentada em toda sua extensão pela dimensão imaginária 

e pelo fato de a criança identificar-se a partir de algo virtual (imagem óptica) e que não é ela 

como tal, mas é nessa que se reconhece. Decorre dessa identificação o que dizemos ser um 

reconhecimento imaginário. 

Trata-se da fase do espelho e simboliza a pré-formação do Eu (o je, no francês de 

Lacan) que pressupõe seu destino de alienação no imaginário. O reconhecimento da própria 

imagem ocorre no exterior e é simultaneamente a unidade do corpo que aparece 

simetricamente a si e invertida. A dimensão desse reconhecimento prenuncia para o sujeito a 

conquista da sua suposta identidade sem perceber o caráter de sua alienação imaginária. 
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O registro do simbólico está ligado à nomeação e, no momento em que a criança se 

reconhece no espelho, ela se enche de júbilo – é o instante da percepção de sua identificação: 

ela olha para a mãe, pedindo-lhe que autentique a sua descoberta, uma mãe que a olha e que a 

nomeia: “- Pedro, Arturo, Júlia, Fernanda etc. - É você, filho(a) querido(a)!” Esse é o 

momento em que a criança é incluída no vínculo familiar, na cultura, no registro simbólico e a 

mãe, ao falar um nome, procede à identificação da criança via nomeação, que nada mais é do 

que a entrada do sujeito na cultura pela linguagem.  

Quanto ao real, pode-se afirmar que é um registro da ordem do indizível, o qual, 

devido à sua dimensão não simbolizável, torna árida a sua apreensão em palavras, é o buraco. 

Não há um significante que o inscreva. O real não é a realidade, pois essa se refere à cultura e 

está inscrita na ordem simbólica. Pode-se dizer, relembrando o Estádio do Espelho, que o real 

vincula-se ao momento em que a criança tem uma percepção fragmentar do corpo, 

reportando-se à teoria do Estádio do Espelho, ou seja, ela não está submetida à ordem 

simbólica, porque, nesse momento, ela não se acha ainda inscrita na cultura (simbólico). 

Chemama (1995, p. 182) explicita que o real é “definido como o impossível; o real é aquilo 

que não pode ser simbolizado totalmente na palavra ou na escrita e, por conseqüência, não 

cessa de não se inscrever”. 

Entre os autores que tem trazido muitos conhecimentos inéditos ao pensamento de 

Lacan na contemporaneidade é, sem dúvida, o seu genro, Jacques-Alain Miller. E, desse 

autor, desejo relembrar o Seminário Um Esforço de Poesia (2003), que me trouxe 

colaborações significativas para a compreensão da leitura psicanalítica no contexto da 

sociedade.  

Miller propõe que se dê um passo na direção da arte e do processo de criação em uma 

sociedade que se pauta, cada vez mais, pelas coisas, pelos gadgets, pelas latusas,22 ou seja, 

por uma sociedade reificada, nos termos explicitados por Karl Marx.23 Tais concepções 

contribuíram para meu processo formativo, porque trataram de temáticas associadas à palavra, 

                                                 
22 “Lacan fabricou esta palavra - latusas, a partir do aoristo (forma antiga no grego) do verbo do qual deriva 
aletheia. As latusas são os nomes dos objetos, objetos que são propostos aos sujeitos. Por que não dizer 
simplesmente os objetos? Porque Lacan faz uma construção para chamar a isso latusas? Precisamente, para nos 
dizer que o objeto não está fora do tempo: ele não é, hoje, o que era na época de Péricles. E, provavelmente, não 
é hoje o que será daqui a séculos, se ainda houver seres falantes” (MRECH, 2001, p. 53). 
23 Karl Marx. O capital.  São Paulo: Abril Cultural, 1983 – Os economistas. 
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à linguagem no âmbito do social e que repercutem na concepção política do pensamento que 

se pretende inclusivo na perspectiva do para todos.  

 

A Psicanálise faz crítica à chancela do para todos, revelando que, por vezes, esse 

jargão se reduz a uma mera aplicação ao sujeito universal ou universalizante, por meio do 

qual, os demais sujeitos são omitidos. Pensar uma educação inclusiva que não seja redutora a 

essa dimensão para todos tornou-se para mim a grande questão investigativa, pois eu estive 

sempre interessado em trabalhar com aqueles excluídos do ensino regular e que podem a ele 

voltar posteriormente somente em condições extraordinárias, como é o caso de estudantes dos 

cursinhos alternativos.  

A fixação em torno da idéia de democratização do ensino, estendendo-o para todos, 

sendo nobre em sua filosofia, pode às vezes na sua operacionalização impedir que se veja o 

singular do sujeito que se perde no todos imaginário. Há que se ter o cuidado para não 

desmerecer a luta democrática por uma educação ampliada a mais cidadãos, por ela ser um 

direito do sujeito e uma causa da sociedade que Paulo Freire tanto valorizou.  

O conjunto de construções que constituí esse processo paralelo e as posições 

demonstradas pela Psicanálise desencadearam vários questionamentos sobre concepções que 

eu tinha como certas ou definitivas, levando-me a rever também minhas concepções sobre as 

políticas públicas em seu caráter de generalização. Foi o momento em que passei por um 

processo de desconstrução.  

Eram meus primeiros passos na percepção da presença do inominável, do real24 e era a 

surpresa diante a impotência humana e, ao mesmo tempo, sua brutal potencialidade criadora! 

Quando me vejo diante de algo maior do que a minha percepção pode capturar, me lembro de 

uma pergunta do poema de Drummond (1998, p. 29): “Como decifrar pictogramas de há dez 

mil anos, se nem sei decifrar minha escrita interior? [...] A verdade essencial é o desconhecido 

que me habita e a cada amanhecer me dá um soco”. Esse processo de desmanche provocou 

rupturas em minhas cristalizadas concepções. 

 

 

 

 
                                                 
24 Real é um conceito da psicanálise lacaniana que se refere ao indizível e que não pode ser nomeado ou 
simbolizado. 
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Apresentação do trabalho 

 

 

Para apresentar meu trabalho, optei por dividir a pesquisa em cinco capítulos, além das 

considerações finais, a saber:  

No Capítulo I, teço considerações sobre a metodologia da pesquisa, que se delineia por 

uma pesquisa bibliográfica, a ser classificada como exploratória, e estabeleço um diálogo dos 

textos e de seus autores em pontos delineados entre conceitos e casos contados por Freire à 

luz da Psicanálise. Dessa forma, a construção da pesquisa tem um percurso qualitativo na 

análise dos casos de que se vale para elucidar a proposição investigativa. Paralelamente, 

comento minha própria experiência de análise, de onde retiro elementos e fatos que foram 

experimentados a partir dos conceitos que ia capturando ao longo da pesquisa.  

O Capítulo II consiste na exposição do pensamento de Paulo Freire a partir do que 

encontrei na sua obra, ao tomar como referência a linguagem e o faço porque o próprio Freire 

refere-se a ela na articulação da sua teoria do conhecimento. Essa mesma linguagem que, 

desde a infância, marca Freire como o nexo na relação com o outro, passando inicialmente por 

sua primeira experiência de oralidade, fase que o liga de maneira intensa à mãe e ao pai no 

desvelamento do mundo por sua nomeação. Posteriormente, examino a linguagem libertadora 

que ele experimentou com a alfabetização de adultos e que se constitui como a educação pela 

linguagem de libertação.  

A partir da experiência com trabalhadores não escolarizados, Freire teoriza sua visão 

política por meio do seu modo de pensar a linguagem e eu verifico como ele a percebe, 

auxiliado por alguns estudiosos de sua obra, a partir dos quais teço observações com base em 

seus escritos, que me revelam como a linguagem pode ser percebida na dimensão de 

comunicação. E é pela comunicação que homens e mulheres estabelecem sua leitura de 

mundo. 

A linguagem toma corpo na dimensão política, pois determina condições de 

reprodução do pensamento de uma dada comunidade de pessoas, interferindo na fala daquele 

que diz a sua palavra ou repete a palavra do outro. Na seqüência, comento algumas das 

periodizações da obra de Freire, a partir da visão de pesquisadores de sua obra, com esse 

olhar, objetivo apreender o modo como eles o capturaram em sua trajetória. Fecho este 
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Capítulo com uma proposta de estudo pelas modalizações da linguagem em Paulo Freire, 

tomando como apoio teórico um dos primeiros textos de Lacan Os complexos familiares na 

formação do indivíduo (1938), em que destaco três modalizações marcantes do educador 

pernambucano.  

No Capítulo III, apresento um breve histórico da trajetória de Sigmund Freud, com 

suas pesquisas em relação à linguagem e sua trajetória em direção à criação da Psicanálise, 

uma das referências centrais deste trabalho. Como o leitor pode perceber, a linguagem tem um 

papel fundamental neste percurso, razão pela qual, pretendo recuperar a teoria da linguagem 

latente na obra de Freud.  

Tecidas as bases introdutórias do pensamento freudiano que interessam ao recorte 

desta pesquisa, exponho um breve histórico da trajetória de Jacques Lacan e, em seguida, 

apresento a concepção lacaniana da linguagem, quando esse resgata os elementos freudianos 

sob a luz da Lingüística para, gradativamente, construir sua teoria sobre o inconsciente. Como 

o percurso de Lacan teve momentos em que bebeu do estruturalismo saussuriano, finalizo o 

capítulo tecendo brevemente algumas marcas da presença do estruturalismo e a respeito da 

linguagem na obra de Lacan. 

Os Capítulos IV e V estão mais centrados, respectivamente, na palavra para Paulo 

Freire – aí recortadas as categorias de palavra verdadeira e palavra oca – e na palavra em 

Lacan – categorizada por ele como palavra plena e palavra vazia. 

No Capítulo IV, examino o conceito de palavra em Paulo Freire, tomando como 

referência a apresentação da palavra em sua obra, considerando as duas categorias recortadas 

do seu texto: a palavra oca e palavra verdadeira, assim, discuto o conceito de palavra 

tratando-a mais pormenorizadamente e procurando apreender sua dimensão na perspectiva do 

inconsciente. Apresento também neste Capítulo outra perspectiva de interpretação da equação 

Ação + Reflexão = práxis, tendo como base meus estudos sobre a dimensão do significante. 

No Capítulo V, discuto a palavra em Lacan a partir das categorias de palavra plena e 

palavra vazia e o inicio com um comentário sobre a importância do oral para Lacan. Em 

seguida, comento o campo da palavra plena, imbricada na palavra vazia no dispositivo de 

análise e, tendo que a palavra é um dos pilares da análise, comento a transferência, a análise e 

a educação na condição de circuitos da palavra. Finalizo este Capítulo com uma discussão da 

relação eu, outro(a) e Outro(A) a partir do esquema L de Lacan, no qual se percebe a 

linguagem mais uma vez operando no circuito da palavra em articulação ao circuito 
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transferencial, e a importante pontuação sobre o muro da linguagem que atravessa a 

comunicação gerando os descompassos discursivos do sujeito na relação com o outro. 

 
Outono, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

CAPÍTULO I 

 

A construção metodológica da pesquisa 

 
 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito,  
do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais,  

ainda não foram terminadas ...    
João Guimarães Rosa, Grande sertão veredas, 2006, p. 19. 

 

 

Delineei a construção metodológica guiando-me pelas inquietações sentidas na própria 

experiência docente. O percurso pretendido para o recorte da palavra do diálogo com a 

psicanálise lacaniana e o pensamento de Paulo Freire demanda explicitar um procedimento 

metodológico peculiar ou até mesmo singular neste trabalho.  

Assim, constitui o processo metodológico organizado em momentos interdependentes 

e inter-relacionados, ou seja, os dados colhidos dos dois autores em relação à linguagem e a 

palavra, a leitura dos fenômenos que vivenciei antes da análise e a construção do pesquisador.  

Primeiramente, considerando que o objetivo desse trabalho era procurar possíveis 

aproximações entre as experiências de Freire e da Psicanálise, tendo a palavra como eixo que 

delimita o campo de investigação, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória (GIL, 

2002, p. 41). Assim sendo, escolhi como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, ao 

dialogar com os textos publicados de Paulo Freire. Como recurso complementar, realizei 

entrevistas com familiares e profissionais próximos a Freire e me vali de mídias em vídeo e 

áudio. Guiei-me em levantamentos cujo eixo norteador foram os conceitos presentes nos 

primeiros livros escritos por Freire: Educação como prática da liberdade (2002a) e 

Pedagogia do oprimido (1987a). A partir deles, tornou-se recorrente o contato com os outros 

escritos pelo autor.  

A palavra, na obra de Freire, tornou-se um conceito central a ser esquadrinhado na 

pesquisa. Eu a pensei como uma palavra a ser fecundada por mim, me concebendo como um 

sujeito “grávido de mundo” (FREIRE, 2003a, p. 20). Um sujeito a gestar um projeto, a gestar 

um tema, a gestar um trabalho. Um processo que se opõe ao que Paulo Freire denomina como 

palavra amuleto (FREIRE, 2002b, p. 16), uma palavra que é mitificada e doada pela 

benevolência de alguém. Era necessário, portanto, sair da posição de receptor de palavras para 

a de criador de palavras. Um processo de simbolização dos dois autores que, no meu caso, foi 
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muito além do sentido, dos significados e das significações – é uma tentativa de não cair no 

engodo das significações míticas que instituem a crença de que o sujeito tem uma palavra 

extraída do outro.  

Iniciei em 2003 um cronograma de levantamentos na biblioteca pessoal de Paulo 

Freire, visando a arrolar o referencial teórico que procurei extrair do que se acha disponível 

nos Arquivos Paulo Freire. Atualmente, esse acervo é dirigido por Lutgardes Freire e situa-se 

no Instituto Paulo Freire em São Paulo. Trata-se de uma ONG de serviços educacionais que o 

educador fundara após o seu retorno do exílio, ao lado de amigos de longa data, como os 

professores Moacir Gadotti, Jose Eustáquio Romão e Carlos Alberto Torres, dentre outros.  

No levantamento inicial, procurei identificar quais eram os livros antes do exílio e que 

foram fundamentais para a construção do pensamento de Paulo Freire. Livros em que ele 

pesquisou, assim como, as principais leituras que realizou.  

Concluído esse percurso de trabalho, ainda em meados de 2004, procurei ampliar o 

espectro de dados, escutando relatos do próprio Paulo Freire, registrados em gravações de 

diferentes mídias, tais como: vídeos, áudios disponíveis no acervo, depoimentos de terceiros 

etc. Destaquei e verifiquei seus contatos com pessoas com quem ele conviveu durante vários 

momentos da sua vida, a saber: professores(as), familiares e pesquisadores(as). 

Após esses encaminhamentos, procurei estabelecer algumas perguntas para me 

orientar em relação a Paulo Freire. Essas inquirições me trouxeram diversos questionamentos 

a respeito da sua forma de relacionamento com as demais pessoas. Eu buscava encontrar 

pistas que me levassem a uma outra leitura de Paulo Freire. A uma leitura que me trouxesse o 

sujeito Paulo Freire em primeiro plano, o que tem escapado em muitas das pesquisas que 

tenho lido recentemente e que, geralmente, se concentram no Paulo Freire Educador.  

Neste trabalho de investigação, cheguei mesmo a contatar pessoas de fora do Brasil, 

como o professor Miguel Escobar Guerrero que, atualmente, se encontra na Universidade 

Autônoma do México.25 Ele conviveu com Freire durante bastante tempo no exílio, no 

período em que estiveram juntos em Genebra. Esse professor apresenta uma característica 

comum a este trabalho: ele também lê Paulo Freire dentro de uma perspectiva psicanalítica.  

Percorrida essa trajetória, resolvi refazer as leituras das referências que eu havia obtido 

anteriormente e, posteriormente, iniciei o trabalho de redação de texto, fazendo um 

                                                 
25 Encontrei-me com Miguel Escobar em Valência, na Espanha, em 2006, por ocasião do V Fórum Internacional 
Paulo Freire, realizado nessa cidade espanhola, de 12 a 15 de 2006. 
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intercâmbio constante com o meu material, o que me propiciou tecer uma redação que se foi 

construindo e se transformando gradativamente ao longo do tempo.  

Com relação a Paulo Freire, foi possível discutir mais amplamente algumas 

periodizações de seu percurso, por meio de autores(as) que estiveram próximos a ele ou, até 

mesmo, que escreveram a respeito do seu trabalho. O objetivo desse estudo foi tentar capturar 

o modo de percepção que outros pesquisadores tinham a respeito da obra do educador.  

Em um trabalho que, continuamente, se refazia a si mesmo, eu fui me dando conta 

paralelamente de que em mim emergia uma outra possibilidade de repensar a obra de Paulo 

Freire. Era a possibilidade de um procedimento pautado nos ensinamentos que fui 

estabelecendo a partir da Psicanálise ao longo desse tempo. Um procedimento que não tenho 

nenhuma pretensão de que possa capturar o sujeito Paulo Freire em sua totalidade.  

A Psicanálise me levou a questionar quaisquer propostas nessa direção, mas eu sentia 

que era necessário fazer esse exercício. Um exercício com a tentativa de estabelecer uma 

outra leitura a respeito da trajetória do educador. Uma leitura que tentasse se pautar pelo que 

Lacan propõe como sendo da ordem do registro do real. Uma leitura que não ficasse apenas 

com as vertentes do simbólico e do imaginário. Sei das dificuldades que se evidenciam nessa 

proposta e sei dos limites que ela me apresenta, no entanto ousei enfrentá-la dentro de minhas 

próprias condições. O que implica que meu trabalho é mais uma tentativa de chegar até o real 

e que não pode ser confundido com o próprio real de Paulo Freire.  

É importante assinalar que, ao assumir princípios da Psicanálise como referência de 

investigação, tive o cuidado de proceder nas entrevistas uma escuta em processo de 

associação livre, visando a ultrapassar os limites inerentes ao plano da consciência, relativos a 

uma leitura direta do conteúdo discursivo.26 A coleta de dados que obtive nesse caso se 

apresenta com um destaque especial: são pequenos recortes que me chamaram a atenção, pois 

são materiais que se apresentaram para mim de uma outra ordem, mas direcionados por aquilo 

que seria o inconsciente.   

Enfatizo a importância desse tipo de procedimento, pois minha intenção era destacar a 

dimensão da palavra e da fala, em uma tentativa de estabelecer algumas aproximações 

possíveis entre Freire e Lacan. Todavia, não pensava em fazê-lo de qualquer forma, já que os 

                                                 
26 É importante para uma pesquisa em Psicanálise ressaltar que o depoimento tem seu valor metodológico, desde 
que considerada a possibilidade de não ser a “fala verídica” do sujeito. Para Fink (1998, p. 10), “O eu é definido 
em termos do registro do imaginário, enquanto o sujeito como tal é essencialmente, um posicionamento em 
relação ao Outro”.  
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fundamentos do meu trabalho se encontravam em conceitos da Psicanálise, tal como foram 

sistematizados por Freud e Lacan, pois ambos pesquisaram profundamente a fala e a 

linguagem.  

Utilizei como recurso de pesquisa, além da bibliográfica, o CD-Rom das Obras 

Completas de Freud da Editora Imago, além de considerar outras leituras do mesmo autor,  

como as Obras completas de Freud, em sua versão espanhola de Ballesteros y De Torres, 

publicada em três volumes pela Editora Biblioteca Nueva.  

Por meio dessas leituras de Freud, foi possível identificar a importância que a palavra 

ocupa em relação a seu trabalho, sobretudo, nos seguintes textos: Projeto para uma psicologia 

científica (1895), [1950]; Sobre a interpretação das afasias– Estudo crítico (1891), 

Psicopatologia da Vida Cotidiana ( 1901), A significação antitéticas das palavras primitivas 

(1910), El doble sentido antitético de las palabras primitivas (1910) e, finalmente, Palavras e 

coisas.  

Dada a importância da linguagem e da fala em Freud, resolvi aprofundar meus estudos 

a respeito da Lingüística. Estudei Saussure, sobretudo seus apontamentos registrados 

postumamente no Curso de Lingüística Geral (1916/2003). Foi uma leitura que me permitiu 

resgatar a separação conceitual entre linguagem, língua e fala, fundamental para o estudo do 

discurso inconsciente, no qual, Lacan irá buscar elementos importantes para discutir os 

conceitos de significante e significado. Finalmente e ainda dentro da Lingüística, os trabalhos 

de Roman Jakobson foram de fundamental importância devido aos conceitos de metáfora e 

metonímia, que foram posteriormente utilizados por Lacan em seus estudos. 

Da Lingüística, passei a me aprofundar em estudos relativos à Psicanálise e me 

direcionei a levantamentos da obra de Jacques Lacan, visando a estabelecer alguns recortes a 

respeito de seus ensinos. Miller (2001) dividiu a obra lacaniana em três ensinos. O Primeiro 

Ensino compreende os livros do Seminário I ao X e as coletâneas Escritos (1966/1998) e 

Outros Escritos (2001/2003). Para o fim a que me proponho nesta pesquisa, resolvi explorar 

nesse período os Seminários I – Os Escritos Técnicos de Freud (1896) e o Seminário II – O 

Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1985a). Precisei também me concentrar na 

leitura de alguns textos do Seminário XI que se referiam ao conceito da transferência. Esse 

conceito revelou-se essencial para a minha leitura de Lacan e de Paulo Freire. 
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Procurei sites da Internet que tinham documentos, filmes e entrevistas de Lacan, nos 

quais, certos conteúdos tocassem mais diretamente sua obra. Chamou-me a atenção a fala de 

Lacan, ao abordar questões da Psicanálise e temas referidos a seus ensinos. Foi possível, 

então, perceber a importância que a fala tinha em seu ensino e não se tratava apenas de uma 

questão de estilo, mas da forma de lidar com a palavra, na qual, ela se corporifica, na qual, ela 

ganha corpo, fazendo a inscrição a respeito da palavra não ser considerada mais como 

qualquer inscrição.  

Paralelamente, foi imprescindível para meus estudos a freqüência aos seminários do 

Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Educação – o NUPPE – da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, coordenado pela Dra. Leny Magalhães Mrech, e os seminários do 

Instituto da Psicanálise Lacaniana – o IPLA. Nesses dois centros de pesquisas, aprendi 

conteúdos básicos e intermediários relativos à fundamentação da Psicanálise de Orientação 

Lacaniana, assim como, participei de discussões voltadas para as articulações possíveis entre 

Psicanálise e Educação. 

Nos seminários do IPLA, pude participar de discussões de alguns textos de Jacques-

Allain Miller a respeito dos principais conceitos da Psicanálise e da Psicanálise Aplicada à 

Educação, à luz do pensamento hodierno de Lacan. Esses debates me possibilitaram 

aprofundar mais ainda os meus conteúdos, visando a estabelecer certa aproximação entre os 

pensamentos de Paulo Freire e Jacques Lacan.  

Posso acrescentar que esses materiais, sobretudo, aqueles voltados para as articulações 

entre Psicanálise e Educação, me permitiram tecer novos encaminhamentos na trajetória do 

meu trabalho. Nesse caso, os textos do Dr. Jorge Forbes me possibilitaram avançar nas 

discussões mais recentes a respeito da sociedade e, do homem e da mulher desbussolados, no 

contexto da família, permitindo-me enxergar com outros olhos o que tem ocorrido no mundo 

atual.   

Por esse motivo, resolvi aprofundar o meu trabalho em relação às discussões dos três 

ensinos de Lacan, contidos também em estudos de Miller (2001). Essa leitura me levou a 

delimitar a pesquisa aos textos do primeiro ensino de Lacan. Trata-se de uma opção que não 

me impediu de recorrer, vez ou outra, aos demais trabalhos publicados desses mesmos 

autores, quando houve necessidade de elucidar algumas das temáticas em foco em minha 

pesquisa,  fazendo-me detectar que todos os ensinos de Lacan estão estreitamente articulados. 
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De modo que privilegiei os momentos mais significativos de sua obra, sobretudo daqueles 

voltados para as articulações entre a linguagem e a palavra.   

Um aspecto para o qual chamo a atenção é o fato de que a investigação em Psicanálise 

tem se caracterizado tradicional e prioritariamente pela discussão de casos clínicos. No 

entanto, neste trabalho, em vários momentos, tornou-se necessário introduzir um outro olhar: 

um olhar proposto pela Psicanálise Aplicada, a qual me possibilitou uma leitura psicanalítica 

em outros contextos, além daqueles trazidos pela clínica, pois havia certos momentos em 

Paulo Freire que me chamavam a atenção pela singularidade e pela importância a considerar. 

São momentos de marcação de vida, de alteração do rumo da trajetória do autor. E, nesse 

caso, devido ao meu pequeno conhecimento dos conteúdos da clínica, optei por me pautar por 

um direcionamento mais clássico, mais direcionado para uma leitura em sua grade conceitual.  

Assim, estabeleci uma leitura psicanalítica nesta tese dentro dos limites estritos de 

meus conhecimentos de Psicanálise, de uma forma geral, e de Psicanálise e Educação, de uma 

forma mais específica. Esclareço que essa leitura tem sido realizada no momento em que me 

encontro, no contexto de meus estudos. É, por esse motivo, uma leitura com todos os limites 

possíveis e imagináveis do meu conhecimento; uma leitura de alguém que não tem uma 

leitura clínica da Psicanálise.  

A importância desse momento configurou-se para mim de uma maneira essencial: e é 

como destaca Figueiredo & Vieira (2002, p. 21), a passagem para um processo de Psicanálise 

em extensão, uma modalidade da Psicanálise Aplicada, na qual se trabalha tecendo conteúdos 

direcionados para um outro espaço além da clínica, que me permitiu vislumbrar a minha 

miragem: o pensamento de Paulo Freire estabelecido dentro de uma vertente psicanalítica.   

Quero destacar também, pensando no próprio processo da análise, que esse enfoque 

me levou a lidar com a produção do saber de uma outra forma: não o considero mais como 

um saber fechado, como um saber completo, como um saber absoluto. Passei a identificá-lo a 

um saber em constante transformação que me leva a perceber que, no campo da Educação, 

existe a necessidade de um outro tipo de saber que vai muito além de leituras simples do 

processo transferencial, tal como concebido na relação professor-aluno. E constatei que é 

preciso olhar esse tipo de relação com outros olhos, bem como, percebi a necessidade de 

aprofundar discussões relativas a esse tema.  
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Em suma, percebi que, tanto na Educação quanto na Psicanálise, existe uma demanda 

de saber mediada pela transferência, resguardadas suas devidas especificidades. Na prática 

analítica, institui-se um sujeito suposto saber, ou seja, o analisante atribui um lugar de onde 

ele falaria para alguém que sabe. Alguém que lhe daria a legitimidade da sua própria fala, sob 

a forma de testemunha que validaria o seu dizer. 

No campo educativo, por sua vez, o saber é transmitido tradicionalmente pelo 

professor e o aluno supõe também a ele um saber. Ocorre que a luta por uma educação crítica 

é justamente a tentativa de se evitar a entificação do professor como aquele que sabe que 

ocupa um lugar estratégico no processo — um olhar que o aproxima do lugar do psicanalista, 

pois o professor não deve se crer como possuidor do saber, ele deve permitir ao aluno a 

construção de seu saber.   

Para quebrar essas máscaras, constatei que tanto o analisante quanto o aluno têm de se 

ver em um processo que é tecido por meio da palavra. O analisante o faz em conjunto com o 

analista; e o aluno, com o professor. O analista funciona não dando respostas ao analisante; e 

o professor deve fazer a mesma coisa com o aluno. Nesse caso, o papel do professor e do 

analista consiste em se ausentar, para permitir que a fala do outro venha à tona e fazer o 

analisante e o aluno trabalharem, como diz a professora Leny Mrech, em Psicanálise e 

Educação, e a doutora Tânia Coelho Santos nestas palavras: 

  

Como circunscrever o impossível de saber no domínio das teses 
universitárias, levando-se em conta que o saber exposto na universidade 
sucumbe à tentação da crença em um saber absoluto? Tratar essa questão 
exige retornar a outra, mas essencial: a das relações do sujeito do inconsciente 
com o sujeito da ciência. (SANTOS, 2002, p. 80-1). 

 

Todo esse percurso me fez perceber que, à medida que ia tecendo esses conceitos da 

Psicanálise e do pensamento de Freire em um ordenamento de teia, constatava ser necessário 

verificar junto aos fundamentos empíricos da minha pesquisa, no local onde eles eram 

aplicados, a própria empregabilidade e a aplicabilidade da chamada Psicanálise Aplicada à 

Educação.  

Na linguagem de Freire, ocorre que ação + reflexão = práxis; na linguagem de Lacan, 

se percebe a implicação da fala pelo ato que a gera. Esse raciocínio me levou a refletir e a 

alterar a minha própria prática, pois percebi que a contribuição das experiências 
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compartilhadas com professoras de programas e projetos, nos quais eu atuava, alterava 

drasticamente o meu olhar a respeito do meu próprio trabalho, possibilitando que eu 

encontrasse novas vertentes de atuação docente, algumas dessas presentes em discussões e em 

práticas das pessoas que participavam do NUPPE.  

A primeira dessas experiências é a de minha própria orientadora, além de outras de 

pessoas, como a Profa. Maria Inês Della Vecchia Giannelli, que vem desenvolvendo uma 

experiência existosa em um projeto na Casa Hope, destinada ao atendimento de crianças com 

câncer, onde trabalha com salas multiseriadas e multiníveis.  

Percebi que, nesses circuitos, havia uma luta no sentido de privilegiar a singularidade 

do sujeito, a sua voz, aliada às questões principais relativas a como se implantava a relação 

transferencial, fatores basilares para se promover a educação em outro registro.  

Assim, essas experiências ajudaram-me a compreender fenômenos que eu mesmo 

sentia na docência e nos grupos populares: de um lado, as experiências da rede pública, com 

escolas que procuravam fazer uma educação inclusiva e enfrentavam resistência de 

professores, diretores, funcionários, pais e alunos; de outro, a própria dificuldade de se escutar 

o estudante e de perceber que nele reside um sujeito. Tal fato me levou a retornar à própria 

luta da Psicanálise nessa direção, por meio do privilegiamento do sujeito fora de uma esfera 

das relações de poder. Esse fato ocorre porque o discurso analítico não se coloca como um 

discurso final, já que “[...] é estruturado de forma diferente do discurso do poder.” (FINK, 

1998, p. 159), pois ele questiona a própria relação de poder estabelecida pela relação com o 

saber.  

Essa relação para a Psicanálise, se apresenta sob duas formas: a primeira é o chamado 

“discurso do mestre”; e a segunda, o discurso da universidade. O discurso do mestre é aquele 

pautado no discurso do inconsciente; e o discurso da universidade é aquele do discurso 

burocrático, do discurso do saber tecido por outras pessoas. E, nas duas modalidades de 

discurso, existem modalidades de gozo do professor e do aluno que impedem o professor de 

dar lugar ao outro, no caso, ao aluno. 

 

[...] correndo atrás de um ideal do qual pedem para se fazer prisioneiro. Os 
professores sofrem e se angustiam diante de um ideal que os massacra, mas 
no qual, esperam os psi bem poderiam ajudá-los a se enquadrar... Esse 
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sofrimento ou divisão se expressa, por exemplo, quando eles balançam o 
pedestal para derrubar o mestre do seu lugar de autoridade  

(BACHA, 2002, p. 37).  

 

 

Percebi igualmente que, nos autores que estudaram Paulo Freire, em especial naqueles 

que trabalharam com conceitos da Lingüística, havia também uma preocupação com a 

subjetividade. É o que se pode depreender de Peter McLaren & Tomás Tadeu da Silva (1998) 

que comentaram a relação educando-educador no âmbito da fala e se referem à voz com 

propriedade, percebendo sua dimensão subliminar, a mais profunda e que, para mim,  

representa uma maneira de tangenciar o significante, contextualizando as experiências do 

diálogo na relação educativa: 

 

Uma consideração maior para o desenvolvimento de conhecimento 
contextual e crítico é afirmar as experiências dos alunos/ das alunas ao 
ponto de que suas vozes sejam reconhecidas como uma parte importante do 
diálogo, mas afirmar as vozes dos alunos/ das alunas não significa 
necessariamente que os educadores e as educadoras deveriam considerar o 
significado que os alunos/ as alunas dão às suas experiências de forma 
aparente como se a experiência falasse romanticamente ou mesmo 
tragicamente por si mesma. (op. cit., p. 37, grifos meus) 

 

Do ponto de vista das contribuições da Psicanálise para a Universidade (o chamado 

discurso universitário), foi possível constatar que havia uma posição distinta; a primeira se 

posicionava do lado do “saber suposto”, enquanto a segunda se direcionava para o saber 

exposto. (SANTOS, 2002, p. 76). A citação de McLaren & Silva mostra sutilmente uma ponta 

de ambigüidade do saber exposto. Nesse particular, pode-se perceber que, se de um lado, há o 

surgimento do sujeito pela voz que o singulariza, de outro, há ainda o privilegiamento do 

próprio saber como o eixo do processo. Nessa citação, se privilegia o significado que os(as) 

alunos(as) dão às suas experiências, de modo que o sujeito que emerge no circuito do saber, 

aparece com algo que não se apresenta como sendo aquilo que ele queria dizer. No caso de 

Paulo Freire, a meu ver, ele atribui esse inapercebido à inconclusão humana. 

Ora, ao posicionar tais afirmações, estou me deslocando e considerando minha 

condição de sujeito, ao mesmo tempo em que sustento que o lugar do pesquisador em um  
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contexto educacional leva o sujeito a ter de se implicar em sua própria fala, tal como ocorre 

na análise.  

O meu contato com a Psicanálise Clínica, estabelecido em meu próprio processo de 

análise, me levou a perceber novos efeitos em meu trabalho como educador. Foi uma 

mudança na maneira como eu lidava com o saber exposto, embora eu não tivesse consciência 

clara da maneira como ocorria esse processo, uma experiência nova que me levou a perceber 

que havia a voz do outro e a do Outro(A), o que implicava a necessidade de escutar o 

inconsciente que se apresentava na escola e na Educação de uma outra forma.  

Afirmo, então, que o processo de análise influiu para reordenar o meu projeto de 

pesquisa, sistematizando a constatação de percepções a partir de lugares novos e a análise 

possibilitou-me um reposicionamento sobre o modo de perceber os fenômenos à minha volta, 

pois, até então, a concepção que eu chegava pela via de sentido, pautada na tentativa de 

encontrar uma “resposta” para um determinado problema.  

Para Milner (2006, p. 3),27 a velha equação problema-solução não consegue mais 

posicionar o sujeito diante do seu próprio desejo, pois as exigências da contemporaneidade 

ultrapassam os limites da racionalidade prescrita na cartilha dos modelos em vigência. 

Percebi que havia um rico material de minhas experiências com a educação popular, 

com as aulas do cursinho alternativo e com a participação no Programa de Formação 

Continuada em Educação Popular, além de minha própria experiência docente. E todas são 

vivências abundantes em situações que foram alimentando o processo de constituição daquilo 

que eu entendia como a primeira matriz de dados empíricos, de modo que tais elementos 

foram compondo o conjunto do processo de investigação, percebido como uma primeira 

aproximação do objeto, de certa maneira, o meu não-dito-inicial,28 re-conhecido agora a partir 

dos efeitos do processo analítico. 

Como separar Psicanálise e método? Ela é um método e o pesquisador tem permissão 

para delinear uma trajetória investigativa, seguindo a pista dos dados sem a pretensão de tudo 

saber, pois ela deixa sempre um resto, um buraco. Dessa forma, a pesquisa em Psicanálise 

                                                 
27 MILNER (2006) usa a expressão “problema–solução” ao discutir o paradigma da avaliação, numa visão 
conservadora e citada em Você quer mesmo ser avaliado? (vide, bibliografia) 
28 Não-dito-inicial, porque, uma vez dito, eu não percebia, exceto quando, na fala livre, ele emergia como 
palavra estanhada ou de parada, destacada pelo analista. 
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delineia-se apresentando um caráter qualitativo de incompletude, uma vez que considera 

sempre a dimensão mutante da subjetividade. 

O que esse momento representa na metodologia? Representa a percepção de que os 

conceitos freudo-lacanianos provocaram um deslocamento no sujeito-pesquisador. E esse 

deslocamento ocorreu em conseqüência da aplicação conceitual que oferece novas posições 

ao sujeito e opera como fator pulsional empírico: se havia antes uma “crença” de um caminho 

ideal, agora, emerge uma nova posição que se apresenta como a “falta-de-certeza” e, mais 

ainda, como a certeza da falta. Havia sempre algo que não se completava e eu acabava 

questionando a postura ideal de educador que, marcadamente, quer ter sempre acesso a uma 

resposta, a uma certeza, a um receita.  

Essa situação produz um efeito – a angústia de nem tudo saber – quando, para o 

professor, o saber sempre foi sua condição existencial para ser e, é um fenômeno que se 

confirma como “metodologia de angústia”, conforme Bacha (2002, p. 141) denominou e que 

foi assim nomeado por seus alunos, em uma pesquisa que realizou.  

Foi o momento do estouro da  minha posição de mestre, do professor-pesquisador que 

busca uma pretendida completude e que espera encontrar a cota satisfatória de saber, diante da 

demanda de completude de uma sociedade que sempre exige mais e mais saber. Foi, então, 

uma crítica à busca de respostas da cientificidade estabelecida pelo “saber-exposto”, que 

pretende ser suficiente em múltiplos trabalhos.  

Desse modo, reconheço que, muitas vezes, acreditava que o doutorado seria a 

concretização desse momento, pois o concebia como o lugar do saber máximo, templo do 

conhecimento, com suas bibliotecas e seus milhares de títulos, cada vez mais volumosos e, ao 

mesmo tempo, ampliados pela redução de espaço de armazenamento com a informática. Eu 

esperava achar um caminho, a instância de recurso que me capacitaria para a “eficiência” 

almejada.  

Procurei desenvolver a investigação de modo a adotar referenciais que a professora 

Leny M. Mrech já pesquisava, a partir do pensamento de Jacques Lacan em seus primeiros 

escritos. Percebi que, tanto em Freire quanto em Lacan, resguardadas as diferenças em seus 

enfoques distintos, havia um certo lugar comum: um posicionamento diante do saber e os dois 

pensadores  procuravam ver o saber como uma forma que privilegia a incompletude.  
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O que me fascinava como uma provocação enigmática era um desejo de seguir na 

mesma direção, pois percebia que para todo conhecimento algo sempre escapa, fazendo com 

que eu precisasse caminhar sempre na pesquisa mais além do que a pretendida realidade. E 

então, eu experimentava uma nova modalidade investigativa que me vinha daquilo que Lacan 

chamou de o real, daquilo que se colocou como sendo o indizível. 

Vivenciei o espaço da surpresa, do efeito de análise, daquele-que-busca-o-saber e se 

depara com um saber que é não-todo. Deparei-me com a própria incompletude e com a 

impossibilidade de encontrar algo totalizante na dimensão do saber que esperava conquistar.  

Foi surpreendente quando percebi, na leitura de textos freirianos, uma posição 

extremamente parecida, na qual, a incompletude ocupa um lugar destacado, tal como foi 

confessada pelo próprio Freire. Era como se eu tivesse passado por um caminho diversas 

vezes sem nunca notar seus detalhes, era o meu olhar àquilo que não havia visto, o meu ouvir 

ao que não escutara, era estar de frente para o indizível de ser professor. 

Minha análise, durante o percurso de pesquisa e mesmo depois desse, vem sendo 

fundamental, pois me permite fazer a aproximação entre o sujeito-educador-pesquisador e o 

descompleto de relações permeadas por uma permanente ambigüidade. Ao mesmo tempo, 

essa experiência me trouxe, via Lacan, a perspectiva de um sujeito cindido entre duas 

instâncias aparentemente desconectadas: o inconsciente e o consciente. Esse momento marcou 

na pesquisa e no olhar deste sujeito-educador-pesquisador que, em sua procura a uma 

completude imaginária, depara-se com a falta escancarada, com a surpresa de perceber em si 

mesmo o sujeito do inacabado, tal como fora reconhecido também por Paulo Freire. 

Foi um momento de subversão que expôs a hiância e que me questionou 

definitivamente todo o saber possível, levando-me a perceber que nem tudo está exposto, pois 

não há saber-total e que haverá sempre um resto-não-revelado, que escapa e que torna difícil 

ao sujeito sustentar as garantias apresentadas como “as certezas legítimas das tabelas 

estatísticas como últimos avanços da ciência” (FORBES, 2006 .p. 5).  

O inacabamento humano revelou-se uma variável merecedora de maior atenção. Para 

Lacan, no Seminário X, capítulo V (Aula 5, de 12/12/1962), “o sujeito está sempre em um 

momento que precede ao momento do conhecimento.” 

 Não saberia dizer se eu poderia incluir na metodologia essa questão final de efeito, 

entre aquilo que o conceito delineia, ao mostrar sua ação sobre as coisas, e o que faz o sujeito 
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depois de sua aparente posse, que é o implicar-se em seu ato ou dele fugir, o que se apresenta 

como o mais usual, visto que, como já expus anteriormente a partir das afirmações de Lacan, 

nós nos tornamos responsáveis perante o ato de fala.  

Para mim, esta minha pesquisa tornou-se, então, um tipo de pesquisa-ação distinto, 

que, a partir da fundamentação psicanalítica, me levou a perceber que a ação de investigar 

possibilita um contato mais próximo do sujeito com as suas ações e reflexões – o que pode 

desencadear uma mudança de lugar do próprio posicionamento do sujeito diante do mundo.  

Mais uma vez, vejo em Paulo Freire outra aproximação ao campo analítico no 

conceito que ele cunhou –  o “ad-mirar” – que, segundo a sua “teoria do conhecimento”, é um 

ato do saber provisório, um lugar de apropriação da intensidade de ser sujeito para se perceber 

na surpresa entre o sapo e príncipe. 

 
Ad-mirar implica pôr-se em face do “não-eu”, curiosamente, para 
compreendê-lo. Por isto, não há ato de conhecimento sem admiração do 
objeto a ser conhecido. Mas se o ato de conhecer é um processo – não há 
conhecimento acabado – ao buscar conhecer ad-miramos não apenas ao 
objeto, mas também a nossa ad-miração ante-rior do mesmo objeto. 

(FREIRE, 2002b, p. 63) 
 

Como o mestre do inconsciente na literatura brasileira, Guimarães Rosa – que nunca 

pretendeu sê-lo, mas que (eu desconfio) bem viveu essa condição de sê-lo – diz: o “um ainda 

não é um: quando ainda faz parte com todos.” (G.S.V., p. 168), o ad-mirar humano é um 

exercício desse singular e, para viver o que é o singular (e por que não dizer, o conhecer), sob 

pena de apequená-lo, torna-se necessário o risco para o saber mais.  

Paulo Freire nos convida...  
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FREIRE E ELZA, uma história de 42 anos de Educação. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto cedida gentilmente por Lutgardes Costa Freire©. 
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CAPÍTULO II 

 

2. A linguagem em Paulo Freire: a trajetória de uma referência 

 

A relação entre linguagem-pensamento-mundo  
é uma relação dialética, processual e contraditória. 

FREIRE, 1982, p.68. 

 

Neste capítulo, em especial, discorro sobre aspectos importantes da linguagem, 

considerando seu destaque na obra de Paulo Freire. Comento algumas das periodizações da 

obra freiriana, estruturadas por pesquisadores da educação que contribuíram bastante para a 

discussão do pensamento de Freire: Beisiegel (1982), Gadotti (1996), Paiva (2000), Scocuglia 

(2003) que, por suas abordagens, permitem perceber a importância da linguagem e expõem 

seus pontos de vista a partir dos referenciais de que se valeram.  

No primeiro momento da pesquisa, o plano era tecer uma periodização pela linguagem 

do sujeito Paulo Freire, que seria a via em que, inicialmente, eu pensava em delinear uma 

leitura psicanalítica de seu pensamento. No entanto, à medida que adentrei nas construções da 

pesquisa, percebi que não seria possível prosseguir nesse intento, porque assumir a palavra 

como centro impôs-me reconhecer o terreno pantanoso, que a essa categoria imprime na 

lógica do pensamento a dimensão plural, na qual ela se apresenta, e as derivações que essa 

prerrogativa exige, ao lidar com uma ordem referida ao sujeito singular. Considerando esse 

aspecto, resolvi abdicar da tentativa de estabelecer particularidades e abandonei a idéia inicial 

de periodizar Paulo Freire pela linguagem.  

Sendo assim, o que me pareceu mais pertinente foi tecer uma trajetória em que 

procuro identificar as modalizações da posição do sujeito diante da linguagem. É justamente 

no exercício dessa leitura que teço uma experiência, envolvendo a arqueologia de textos 

escritos, documentos e entrevistas realizadas, a fim de confrontá-los com uma percepção que 

a psicanálise lacaniana oferece e, assim, apreender o sujeito e sua singularidade que, a meu 

ver, estão presentes em Freire. 

As modalizações da posição do sujeito diante da linguagem  podem ser utilizadas para 

reconhecer identidades, auto-imagens e qualificar elementos do discurso de um sujeito 

qualquer. A leitura da imagem de um sujeito pressupõe o exame de indicadores modais, 
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marcadores de discurso que se mostram no dito e na fala dos sujeitos. Esses modalizadores 

deixam no discurso marcas da enunciação daquilo que o sujeito diz. Nesta pesquisa, identifico 

os modalizadores do discurso freiriano em escritos que me serviram de apoio teórico.  

Koch (2006, p. 50) afirma que os indicadores modais, chamados modalizadores em 

sentido estrito, são igualmente importantes na construção do sentido do discurso e na 

sinalização do modo como aquilo que se diz é dito, de modo que um ato de linguagem não é 

somente dizer ou querer dizer: implica a posição de um outro pelo que se estabelece como ato 

social, como processo de interação entre sujeitos. Nessa direção, vale situar a linguagem 

como lugar social na dimensão da alteridade. 

 
[...] vale dizer, de discursos que constituem a matéria –prima com que 
elabora seu discurso. Seu dizer é a reprodução inconsciente do dizer de seu 
grupo social. Não é livre para dizer, mas, coagido a dizer o que seu grupo 
diz. [...] Assim, o discurso simula ser individual para ocultar que é social. 
Ao realizar essa simulação e essa dissimulação a linguagem serve de apoio 
para as teses da individualidade de cada ser humano e da liberdade abstrata 
de pensamento e de expressão. (FIORIN, 2005, p.42) 

  

 Do ponto de vista da evolução da linguagem na História, pode-se apreender sua 

percepção em três momentos, segundo a concepção diacrônica de Pita cita a classificação de 

Koch (2004, p. 38), que assim os delineia: 

a linguagem como representação do mundo e do pensamento — o homem representa para 

si o mundo por meio da linguagem; 

a linguagem como instrumento de comunicação, ou seja a língua como código entre 

emissor e receptor; e  

a linguagem como forma de ação, interação, processo que institui o ato humano possível 

de se estabelecer na sociedade de diversas maneiras . 

Dessa forma, entendo a linguagem como um encadeamento processual simbolizadora 

do mundo e intermediando as relações dos sujeitos entre si no âmbito de sua interação social. 

Dessa interação, emergem as múltiplas maneiras do falar e do manifestar singular de cada um. 

Por isso, ao pensar em modalizações, encontramos uma maneira de priorizar o sujeito. 

Para Ducrot (s/d.), modalidade caracteriza as expressões que estabelecem uma 

aproximação com a oposição entre a lógica antiga e os conceitos de possível, real, e 

necessário (grifos meus). Esse autor esclarece que o conceito de modalidade é opositivo, ou 

seja, há o modal que corresponde a tomadas de posição, atitudes modais, intelectuais e 
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afetivas de uma locução e o não-modal, que corresponde às coisas, às informações sobre elas 

mesmas. 

Pita cita tece a tipologia empregada por Koch (2004, p. 38) que serve de referência 

para classificar as modalizações: 

1) Modalidades epistêmicas – referem-se ao eixo da crença em um dado conhecimento 

sobre as coisas, podendo ser entendido no âmbito do que é possibilidade e do que é 

necessidade. Ao afirmar a fonte do conhecimento, o falante ou apóia a certeza (precisão) ou 

apóia a não-certeza, ou seja, a relatividade. 

2) Modalidades Deodônticas – referem-se ao eixo de conduta descrita pela normatização 

que a ela é subjacente e, assim, o que se deve fazer no âmbito da obrigação, do que é 

permitido, que faz eco com os conceitos de liberdade negativa e positiva. A obrigação pode 

ser tida como moral, quando ditada pela consciência, e como material, quando ditada por 

fatores externos.  

O uso de advérbios e locuções adverbiais modalizadores indica uma maneira de 

marcar a atitude do falante. Pita (2004, p. 38) explica que os advérbios classificados como 

modalizadores epistêmicos expressam uma avaliação do valor de verdade do que é dito no 

enunciado, por meio do conhecimento do falante. Eles marcam uma adesão do falante ao que 

fala, adesão mediada pelo próprio saber sobre as coisas.  

No caso dos advérbios, classificados como modalizadores deodônticos, o enunciado é 

apresentado pelo falante como algo provável de acontecer em conseqüência da obrigação que 

justifica a ação a ser empreendida.  

O ato de enunciação é dotado de um conteúdo representativo, o dictum (DUCROT, 

1998, p. 278), que se expressa pela relação de um predicado em relação a um sujeito. A 

modalidade pode ser entendida como uma atitude do falante frente ao conteúdo do dito.  

Considerando as concepções psicanalíticas na sua imbricação com a fala humana, as 

manifestações discursivas possuem uma estreita relação com o trabalho do inconsciente que, 

às vezes, escapa à nossa percepção. Sabemos, pela Psicanálise, que os registros consciente e 

inconsciente são indissociáveis e passam pela linguagem, manifestando-se de diversas 

maneiras.  

Paulo Freire, em entrevista a Passetti (1998, p. 51 grifo meu), faz uma fala que se 

aproxima desse olhar, ao afirmar: “[...] no fundo, há momento em que você e a fala fazem 

parte do processo de conhecer”. Ao levar em conta que ambos os registros se interpenetram, 
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seria possível encontrar, nos depoimentos e escritos freirianos, e na sua práxis, aspectos que 

nos remetem à apreensão da lógica inconsciente?  

 

2.1 Da infância à vida adulta: um percurso na linguagem 

 

O livro Cartas a Cristina (2003) é uma das publicações em que Freire se define como 

um “menino conectivo” (FREIRE, 2003b, p. 45; ver também, FREIRE, 2003c p. 79), tal 

expressão poderia ser interpretada referindo-se àquele que está sempre aberto para se ligar aos 

outros pelo diálogo, predisposto a um dizer, mesmo na diferença que os envolve como seres 

singulares, pois essa seria a característica basilar de um atributo da conectividade, a diferença.  

Mafra29 entende a conectividade, no sentido antropológico, como a habilidade de se 

ligar criticamente ao mundo e aos outros, fazendo dessa relação um espaço de cognição entre 

saberes intermediados. Para Freire, a condição conectiva é princípio e prática que se 

materializa em três dimensões:  

a) no mundo dos valores (ética e moral); 

b) no mundo do conhecimento (dos ‘saberes de experiência feito’, aos saberes criados 

tecnologicamente); e 

c) no mundo do trabalho (pela práxis).30  

A importância de se comunicar com o outro marca Freire desde suas mais distantes 

experiências relacionais na infância. Podemos afirmar que foi seu grande desejo de sempre. A 

percepção do outro é para ele um aspecto amplamente valorizado. A conectividade é a 

habilidade mediada pela linguagem na palavra que vai se instalando no sujeito, ao considerar 

sua imbricação com as dimensões de mundo, conforme Mafra (s/d.) apontou apropriadamente 

nas discussões dialogadas da Cátedra Paulo Freire, realizada às quintas-feiras durante o ano 

de 2004, no Instituto Paulo Freire.  

A alfabetização veio ampliar esse processo de ligação com o mundo. Foi um momento 

especial na infância, com os pais, seus alfabetizadores, uma habilidade adquirida aos seis anos 

de idade – momento especial, vivido à sombra das mangueiras, rabiscando as primeiras 

                                                 
29 Conectividade é um conceito estudado na tese de doutorado, em andamento, do Prof. Jason Mafra, 
coordenador de projetos no Instituto Paulo Freire e responsável pela Comunidade Freiriana on line na Internet. 
30 As três dimensões da conectividade de Freire foram definidas por Mafra em sua tese em elaboração junto a 
(FEUSP), e discutidas nos diálogos da Cátedra Paulo Freire, realizados em 2004, às quintas-feiras de 19h às 21h. 
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palavras do próprio universo de fala, no quintal de sua casa, e que lhe imprime uma marca: a 

lida prazerosa com a palavra escrita.  

Dessa forma, Freire estabelece aproximações outras com o mundo em derredor, ao 

ampliar o processo de simbolização que vai da palavra falada à palavra escrita, no entanto, 

bem antes de dominar as letras, nele já se fazia presente a leitura do seu próprio mundo, ato de 

conexão ao ciclo gnosiológico31 em sua vida. Ao longo de sua obra, ele retoma a infância 

como momento singular de sua relação com o mundo e com a simbolização que dele 

depreende. 

 
[...] a retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de 
“ler” o mundo particular em que me movia [...] Neste esforço a que me vou 
entregando, re-crio e re-vivo no texto que escrevo, a experiência vivida no 
momento em que ainda não lia a palavra. [...] a decifração da palavra fluía 
naturalmente da leitura de um mundo particular (FREIRE, 2003a, p. 12, 15). 
 

 
As vivências nos primeiros anos de escolarização marcaram Freire indelevelmente, se 

tomarmos como base a sua intensa aproximação com a linguagem e com o domínio da palavra 

escrita. Reconhece-se então um momento especial em que foi vigorosa a relação estabelecida 

entre ele e alguns de seus educadores, embora nem todos, conforme seu testemunho, tenham 

sido professores (as) significativos(as) em sua formação educacional. Na fase em que Freire 

estruturou as experiências de alfabetização, a díxis32 dialogal é fundante e nos remete a um 

modo aproximativo da ação de transferência que ele nomeia por s-impatia; “Quando os pólos 

A e B se simpatizam em torno do objeto da comunicação, há realmente diálogo.” (FREIRE, 

1983, p. 115) 

Para a Psicanálise, quando acontece à relação identificatória entre analisando e analista 

ocorre o processo de transferência.33 Entre o par professor-aluno, ocorre um fenômeno que se 

assemelha com o que ocorre na análise. Inicialmente, na educação de Freire, percebo a ação 

transferencial na educação informal, ou seja, a presença dos pais operando experiências 

educativas iniciais no espaço familiar; depois, ela se repete nas aulas particulares com “a 

professorinha Eunice” e se percebe que emergem afetos relevantes na sua alfabetização.  

                                                 
31 O ciclo gnosiológico diz respeito ao ciclo do conhecimento, em que  o primeiro momento da produção de um 
ciclo é a produção de um conhecimento novo; o outro momento é aquele em que o conhecimento produzido é 
conhecido. Cf. Medo e ousadia e também Entre o grego e o semita, (CINTRA, 1998, p. 72-3). 
32 Cf.HOUAISS (CD rom): Díxis é a característica da linguagem humana que consiste em fazer um enunciado 
referir-se a uma situação definida real ou imaginária. 
33  A discussão sobre a transferência será vista no Capítulo IV. 



 59 

A transferência aparece também na educação formal, na qual se destacaram as 

professoras de Jaboatão – onde Freire vive, após mudar-se de Recife (FREIRE, 2003b, p. 56) 

–, educadoras referidas por ele com estima e apreço. Por outro lado, ele afirma que houve 

também educadores(as) dos quais ele não guardou boas lembranças e com quem sequer 

estabeleceu vínculos que propiciassem uma aprendizagem satisfatória.  

Ao se referir às suas experiências de escolarização, Freire diz que essas ocorreram sem 

coação, sem a obrigação de aprender, mas pelo desejo de ler o mundo. Foi um ato curioso, 

seguido de hábil estratégia implementada pelos pais, na qual, o ato cognoscente34 decorre do 

estímulo curioso à descoberta e à adequação singular do seu modo de assimilar o saber, 

partindo do universo próximo. Primeiramente, a profusa oralidade precedeu a simbolização 

escrita e reproduziu a linguagem simbolizadora do mundo, aquela que seus sentidos 

representavam com as palavras conhecidas, faladas, escutadas, criadas e gestadas na cultura.  

 

Eu me entregava com prazer à tarefa de “formar sentenças”. Era assim que ela 
costumava dizer. Eunice me pedia que colocasse numa folha de papel tantas 
palavras quantas eu conhecesse. Eu ia dando forma às sentenças com essas 
palavras que eu escolhia e escrevia. Então. Eunice debatia comigo o sentido, a 
significação de cada uma. Fui criando naturalmente uma intimidade e um 
gosto com as ocorrências da língua – os verbos, seus modos, seus tempos... A 
professorinha só intervinha quando eu me via em dificuldade, mas nunca teve 
a preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. (FREIRE, 1996, p. 31) 
 
 

Tal intimidade intensa com a linguagem iniciou-se no diálogo familiar com a mãe, 

Edeltrudes, e com o pai, Joaquim. O casal empenhava-se em manter uma conversa constante 

com os filhos. Freire, prodigamente, já nas primeiras experiências com a própria educação, 

manifestou um gosto peculiar pela língua nas aulas de Eunice, a adolescente de 16 anos, 

carinhosamente chamada de “minha professorinha”. Ela o iniciou nas chamadas “sentenças” 

do Português. No excerto que se segue, Freire explica a metodologia de sua alfabetização:  

 
[...] partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência [...] minha alegria 
de viver que me marca até hoje, se transferia de casa para escola [...] Isso 

                                                 
34 O ato cognoscente para Freire pode ser assim entendido: “Neste sentido, a educação libertadora, 
problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação ‘bancária’, mas um ato 
cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato 
cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de 
outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-
educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 
cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível.” (FREIRE, 1992, p. 68) 
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porque a escola de Eunice não me amedrontava, não tolhia minha 
curiosidade. (FREIRE, 1996, p. 31) 

 
 

Nas entrevistas com os filhos de Freire,35 Lutgardes e Fátima, foi relatado que as aulas 

particulares de Eunice eram ministradas individualmente, daí a relação de Freire com “a 

professorinha” ter-se fortalecido sobremaneira, em conseqüência da estreita transferência 

estabelecida entre eles. Freire também cita Cecília Brandão e Odete Antunes, educadoras que 

foram importantes para “superar as lacunas de sua escolaridade” (FREIRE, 2003b, p. 78).  

Pelo que pude constatar, houve momentos de intensa transferência nas circunstâncias 

em que ocorreu a sua educação, bem como, de ausência de transferência. Freire, motivado por 

essa relação acolhedora, inscrita num plano amistoso de curiosidade e descoberta, 

desenvolveu uma “amorosidade pelos problemas da linguagem e, particularmente, os da 

chamada Língua Portuguesa no Brasil” (GADOTTI, 1996, p. 31). 

Na adolescência, problemas financeiros trouxeram dificuldades para continuar a 

escolarização do jovem Freire, pois o número de escolas públicas em Recife era escasso e as 

escolas estavam sempre lotadas, o que motivou a mãe, Edeltrudes, a procurar vagas em 

escolas particulares. Foi no colégio de Aluízio Araújo36 que ela conseguiu uma bolsa de 

estudos que seria decisiva, naquele momento da vida do filho.  

A afinidade com a oralidade, sempre crescente, estimulou-o em seu interesse pela 

língua portuguesa e paralelamente, aproximou-o da sintaxe popular. Percebemos que, para um 

educador que se propôs dialógico, a fluente oralidade seria decisiva na elaboração de suas 

teses da dialogicidade na educação. 

 
[...] desde a adolescência em Jaboatão, meus ouvidos começam a se tornar 
disponíveis a sonoridade da fala popular a que se juntaria mais tarde, já no 
SESI, a compreensão crescente da semântica e necessariamente da sintaxe 
populares (FREIRE, 1992, p. 69).  
  

A atenção especial dedicada aos fenômenos da oralidade pressupõe uma aproximação 

singular com a fala, favorecendo o amadurecimento da habilidade com a palavra, sempre 

“molhada” na cultura da comunidade (FREIRE, 2002b, p. 152). Essa característica de Freire é 

                                                 
35 Depoimento colhido em abr./2004, com os filhos de Paulo Freire – Lutgardes e Fátima Freire. Entrevistador: 
CALIXTO, F.A. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2004. Coletado em 2004, com fita cassete sonoro. Entrevista 
concedida ao pesquisador. 
36 Aluízio Araújo, além de proprietário do colégio Osvaldo Cruz, é o pai da segunda esposa de Freire, Ana Maria 
Araújo Freire, a Nita. 
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uma de suas qualidades intelectuais fundamentais na percepção de uma concepção não 

preconceituosa da linguagem, fator que deu à sua obra um caráter de profundidade científica. 

Na juventude, Freire apesar das dificuldades de ordem econômica, nunca deixou os 

estudos num plano de menor importância. Viveu tempos difíceis quando residia em Recife e, 

sobretudo, em Jaboatão. Foi um período de pobreza material, mas de ricas possibilidades 

comunicativas, do qual, ele relembra: “o dialogar na roda de amigos [...], em que aprendi a 

tomar para mim, com paixão, os estudos da sintaxe popular e erudita da Língua Portuguesa” 

(FREIRE, 1996, p. 30). Mais uma vez, destaco a sua intimidade com o outro, tendo a 

linguagem como lastro de aproximação. Segundo Cintra (1978, p. 19) “Por sentido do outro 

entendemos exatamente uma opção ética pelo valor do outro como pessoa humana singular 

[...] o outro passa a  ter cada vez mais sentido para mim”.  

A relação de Freire com a palavra se estabelece estreita e profundamente: “dizer a 

palavra não é repetir uma palavra qualquer” (FREIRE, 2002b, p. 18). Para ele, a comunicação 

oral institui um processo fundamental da inter-relação do sujeito com o outro e com o mundo 

— uma dimensão de alteridade ampliada, que o acompanhou por toda a vida. As habilidades 

com a linguagem lhe abrem espaço profissional como professor de Língua Portuguesa no 

colégio de Aluízio Alves, onde estudara como bolsista. O trabalho de professor de Português, 

ainda quando na graduação de Direito, significou uma forma de trazer pão para a mesa da 

família.  

Entre suas preferências de leitura era um apreciador de Gilberto Freyre, José Lins do 

Rego, Jorge Amado e tantos outros autores que muito enriqueceram seu conhecimento sobre a 

realidade social e política brasileira (FREIRE, 2003a, p. 18). Quando estudante universitário, 

conheceu o seu grande amor, a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, a primeira 

esposa, com quem conviveria 42 anos. Educadora das séries iniciais,37 Elza o influenciou 

marcadamente na estruturação do que viria a ser o seu inovador projeto de alfabetização de 

adultos, que o consagrou como educador em âmbito mundial.  

Sobre sua experiência com a alfabetização, optei por identificar seu trabalho nesta 

pesquisa como um projeto de educação. Conforme defendido também por Andreola (1996, p. 

87), entendo que recuperar a proposta de Freire no âmbito apenas de um método restringiria o 

seu trabalho da dimensão praxiológica que possui a uma dimensão meramente positivista e 

reducionista, de uma técnica dentre outras. Reconhecer essa experiência na condição de uma 
                                                 
37 As séries iniciais eram conhecidas até o fim da década de 70 como ensino primário e as/os professoras(es) 
dessas séries eram nomeados/as professoras/es primárias/os.  
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proposta maior requer não apenas identificar processos teórico-metodológicos, mas perceber 

uma teoria do conhecimento em que podemos pensar a educação na singularidade que ela 

exige. 

 

Freire não é autor no qual se possam buscar idéias feitinhas, respostas prontas 
para nossos problemas como as receitas de cozinha. [...] Sua concepção de 
uma pedagogia aberta fiel à realidade sempre tão diferente e complexa de cada 
comunidade não permite uma sistematização definitiva. 

             (ANDREOLA, 1996, p. 87).  
 

O próprio Freire, em dado momento de sua obra, demonstra certa resistência à idéia 

fixa de métodos. Seu foco como um sujeito na e com a cultura, implica uma práxis e, por isso, 

percebe-se a sua relutância ao modo como, tradicionalmente, privilegiam-se os métodos, 

atribuindo-lhes a condição de “pílula mágica”.  

Tal ortodoxia tende a reproduzir cerceamentos da ação do sujeito cognoscente no 

processo de pensar a construção do saber. Isso lhe impede criar um caminho singular, 

dogmatizando-o a seguir uma cartilha oficial, determinada e eleita como “ideal” (FREIRE, 

2002, p. 119) e lhe retira a centralidade do ato criativo, para privilegiar a centralidade num 

modelo, num circuito que termina por se transformar em processo de repetição ou de depósito 

de conhecimento. 

 
Daí que jamais nos tenhamos detido no estudo de métodos e de técnicas de 
alfabetização de adultos em si mesmos, mas no estudo deles e delas enquanto 
a serviço de e em coerência com certa teoria do conhecimento posta em 
prática, a qual, por sua vez, deve ser fiel a uma certa opção política. 

(FREIRE, 1978, p. 101, grifos meus). 
 

 
Por outro lado, Freire não é ortodoxo, não sataniza os métodos com um discurso 

redutor ou dogmático a um pensamento único; antes, vê o método na sua finalidade desde que 

facilite o desenvolvimento de habilidades do sujeito para atingir um fim significativo 

ampliando suas possibilidades de desenvolver a cidadania mediante uma alfabetização crítica. 

 
Se percebermos a alfabetização numa tal perspectiva, compreendemos como 
jamais pode ser ela sequer pensada isoladamente ou reduzida a um conjunto 
de técnicas e de métodos. Isto não significa que métodos e técnicas não 
sejam importantes. Significa que aqueles e estas estão a serviço de objetivos 
contidos no projeto cultural que, por sua vez, se encontra envolvido e 
envolvendo os objetivos políticos e econômicos do modelo de sociedade a 
ser concretizado. Daí a ênfase que sempre demos nos seminários de 



 63 

capacitação, não aos métodos e às técnicas – mesmo sem desprezá-los –, 
mas à clareza política dos educadores.    (FREIRE, 1978, p. 99). 
 

 
O foco do “projeto de educação” freiriano que, em sentido amplo, poderia ser 

compreendido como um projeto cultural ocorre pelo seu adentramento na práxis, ao resgatar 

no educando a oportunidade da voz para “dizer a sua palavra”. Quando o educando participa 

do processo de construção do conhecimento partilhado, sem haver uma dação de caráter 

benemerente pelo professor/a, se institui uma nova relação com o saber, como efeito de um 

encaminhamento estabelecido com a alteridade que estrutura as objetivas condições para o 

“ser mais” (FREIRE, 1987a, p. 30).  

Diversas foram as linguagens que compuseram a história de Paulo Freire, dentre elas, 

a linguagem dos amigos de infância, das travessuras, da vida em família, da linguagem da 

privação, na juventude pobre e a linguagem da dor, na dramática morte do pai, quando tinha 

treze anos de idade. Um golpe difícil e que lhe provocou uma depressão psíquica inexplicável 

causadora de sofrimento e angústia. Esse mal-estar foi resolvido somente quando, de volta ao 

Brasil, após o exílio, em uma de suas viagens a Jaboatão, rememorou a tarde chuvosa e 

escura, de barro escorregadio, quando lembrou o cenário da morte do seu pai, Temístocles 

(FREIRE, 1992, p. 31), passando a entender o motivo de ficar deprimido em dias chuvosos. 

Na vida adulta, forma-se bacharel em Direito e casado, se torna educador por uma 

opção de desejo (FREIRE, 2003c, p. 83),38 episódio que será detalhado mais à frente. Freire 

esteve imerso entre as várias linguagens de seu contexto, em um universo de palavras que 

simbolizavam os muitos episódios vividos, dos quais, retirou a matéria-prima para construir o 

processo de decodificar e codificar o mundo, pronunciando-o. 

Duas foram as escolas que Freire conheceu, duas linguagens diferentes: a escola 

informal, dos rabiscos no chão, à sombra das mangueiras, na escolinha de Eunice; e a escola 

formal. E, em alguma medida, essa alimentou seu amor primeiro pelas habilidades com a 

língua portuguesa, mediante experiências fortalecidas pela transferência ocorrida com alguns 

de seus vários mestres, incluindo aqueles que admirou na universidade e na literatura.  

Assim, a linguagem constitui para Freire mais que um processo pedagógico do ato de 

ler, escrever e falar a palavra. Em conseqüência dessa dimensão plural, ele exercita sua 

                                                 
38 O próprio Freire o diz: “Ficou claro para mim que eu tinha um gosto por fazer perguntas, por saber, por 
ensinar e tive a certeza de que era um educador ou teria que me tornar um educador.” (FREIRE, 2003c, p. 83). 
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curiosidade nos vários formatos de linguagem, desde a popular, da roda de amigos, à erudita, 

do círculo universitário.  

 
[...] comecei a comprar livros importantes sobre gramática, escritos por 
gramáticos brasileiros e portugueses. Mais tarde, fui mais além da 
gramática e comecei a estudar Filosofia da Linguagem, Sociologia da 
Linguagem, alguns livros de Lingüística. (FREIRE, 2003c, p. 80) 

 
[...] O terceiro que me influenciou sem que eu o soubesse foi o famoso 
psicólogo russo Lev Vygotsky, que escreveu um livro lindo, fantástico, 
Pensamento e Linguagem. Quando eu o li pela primeira vez, fiquei com 
medo e feliz por causa das coisas que estava lendo (op.cit., p. 62, grifos meus) 
 
 

Da oralidade própria às gentes do povo, de poetas clássicos, prosadores, romancistas,e 

historiadores nacionais e portugueses, os quais enriqueceram a sua proximidade com a 

palavra, ele absorveu vários estilos e direcionou sua experiência para a práxis de sua veia 

criadora, redundando no projeto de alfabetização política que se fortaleceu com os círculos de 

cultura. Como decorrência desse processo, a linguagem foi tornando-se uma construção 

coletiva e política, ao mesmo tempo, singular em todo o percurso de sua obra.  

 

 

2.2 A linguagem na obra de Freire 

 

A palavra linguagem é citada por Freire quatorze vezes na Pedagogia do oprimido 

(1987a), sendo duas vezes no prefácio, escrito por Ernani Fiori, seu amigo pessoal, autor de 

uma virtuosa apresentação do eixo de pensamento freiriano. Anos mais tarde, na volta do 

exílio, era publicada no Brasil a Pedagogia da esperança (1992), obra na qual a palavra 

linguagem é citada cinqüenta e nove vezes em pontos-chave do pensamento freiriano. 

Segundo Freire, esse texto é um diálogo com a Pedagogia do oprimido (1968/1987a) e chega 

como um “reencontro” entre os dois discursos, nos quais se percebe nos textos uma nítida 

centralidade da linguagem. Mencionar esses dados é de suma importância, pois são 

referências basilares para a minha pesquisa, na qual procuro resgatar as experiências 

discursivas extremamente ricas e presentes em momentos de sua fala singular.  

Desse modo, apreender o sentido da linguagem de Freire, seguindo seu emprego nos 

textos estudados e convergindo esse processo para a prática educativa, é uma tarefa complexa 

e requer esforço.  
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Aspirei a resgatar os subsídios para esta investigação, seguindo os passos do educador, 

capturando-os no seu discurso, considerando a via do sentido, mas também apreendendo os 

detalhes que escapam ou que ficam nas entrelinhas. Inicialmente, abordo as significações da 

linguagem, por onde ele foi traçando sua caminhada, defendendo incisivamente a 

“conscientização” do sujeito no contexto de opressão social e política e em conseqüência  das 

desigualdades sociais que o oprimiam. 

Esses dados poderiam remeter a uma percepção fenomenológica presente no trabalho 

de Freire, o que não significa que ele permaneceu unicamente fixado nesse paradigma. 

Certamente, ele foi bastante influenciado por essa corrente, mas, não de maneira dogmática, 

pois, “[...] embora haja em Freire uma influência fenomenológica marcante, de forma alguma, 

existe uma redução do ser transcendental ao ser puramente intencional da consciência.” 

(TORRES, 1997 p. 182) 

Merece destacar a preocupação com tudo o que pode se transformar num modelo que 

inviabiliza a criatividade humana, observando a postura de Freire e Elza, ao desmistificar o 

termo conscientização. O próprio Freire, nos anos 1970, chegou a abster-se de usá-lo em suas 

preleções, sem negá-lo, pois percebia uma deturpação no seu emprego em diversas situações 

pelos grupos que tentavam aplicar suas idéias educativas e políticas. Para Freire, alguns 

desses segmentos referiam-se à “conscientização” como “uma pílula mágica a ser aplicada em 

doses diferentes, com vistas à mudança de mundo.” (FREIRE, 2001a, p. 113-4, grifos meus).  

Tal interpretação enviesada não traduzia o pensamento de Freire, rigorosamente 

resistente a qualquer tentativa de homogeneização de suas idéias. Conscientizar tinha a ver 

com “a leitura do texto da leitura do contexto a que o texto se refere ou a que se pretende 

aplicar o texto”, (op. cit., p. 114). Ao fazer tal construção, referia-se à alfabetização crítica e 

consciente capaz de permitir uma leitura de mundo não ingênua e que requer um trato da 

linguagem.  

Dessa forma, a conscientização e os sentidos plurais das palavras se aproximam, pois a 

conscientização refere-se à capacidade do sujeito se perceber em relação aos demais 

criticamente no mundo; e os sentidos das palavras, representariam o processo simbólico 

tecido pelo sujeito na sua singularidade. A linguagem vai, assim, desempenhando um elenco 

de sentidos que o educador consagrou e construiu em seus textos. 
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Por ocasião do IV Encontro Internacional Paulo Freire, ocorrido na Universidade do 

Porto (Portugal), em setembro de 2004, Geraldi (2004)39 apresentou três sentidos possíveis 

para a linguagem em Freire: 

 
a) Pode-se tratar em seu sentido estrito de língua ou dos recursos lingüísticos 
que Paulo Freire usou, e muitas vezes, criou em suas obras, e então a 
expressão poderia ser traduzida por outra: a linguagem de Paulo Freire;  
b) Pode-se tratar da linguagem enquanto estruturação discursiva do 
pensamento de Paulo Freire, buscando na sua ‘ordem’ discursiva, um 
conjunto de elementos que poderiam ajudar a caracterizar o ethos do locutor, 
o lugar que escolheu e de onde proferiu suas falas, então a expressão que 
poderia ser traduzida por outra: discurso de Paulo Freire; e 
c) Pode-se tratar da linguagem enquanto fenômeno ou categoria de 
pensamento, tal como concebida pelo autor em seu funcionamento próprio a 
partir do qual outros fenômenos sociais e pedagógicos podem ser explicados 
ou pela qual estes outros fenômenos necessariamente transitam.  

(A linguagem em Paulo Freire, 2004 – mimeo, GERALDI, grifos meus). 

 

A partir da pontuação de Geraldi, percebo a “linguagem de Paulo Freire” como a 

possibilidade do manejo discursivo e como espaço da criação. Esse lingüista afirma que, “para 

dizer o novo, há que haver um modo novo de dizer”. Freire é fértil nesse intento que se 

desdobra numa práxis acessível ao educando, pois, ao mesmo tempo, ao se apropriar dos 

recursos lingüísticos disponíveis, estabelece uma relação de criador de palavras sem o 

constrangimento de ferir a norma, pois a coloca a serviço do sujeito que fala, e não, o sujeito 

que fala a serviço da norma, inversão que não é usual.  

Neste ponto, emerge uma peculiaridade que considero importante destacar: que a 

palavra por si, na linguagem, carrega uma herança “incompleta”, mesmo que o novo seja dito 

ou redito, o dizer tem data marcada na cultura e logo será superado. Daí decorre o fato de que 

as línguas estão sempre mudando. Freire procura, na sua inventividade, um caráter de 

atualização da linguagem pelo sujeito com a preocupação de sintonizar “texto com o 

contexto”, escrita e leitura com a re-escrita e re-leitura do mundo. Ele queria essa dialética 

aplicada à escola por meio de uma educação crítica, para que as palavras relidas e re-escritas 

se transformassem em palavração por que a ação é ato do sujeito manifesto na palavra 

corporificada.  

No segundo sentido proposto por Geraldi, a linguagem como o “discurso de Paulo 

Freire” denota a estruturação do pensamento de Freire como um narrador das próprias 

                                                 
39 Conferência proferida por João Wanderlei Geraldi: A linguagem em Paulo Freire, na Universidade do Porto, 
(Portugal) em set./2004 (mimeo). 
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experiências, alguém que vive e revive o texto da própria existência, na intensidade singular 

do sujeito que se biografa (sic) pelos seus contextos vividos ao rememorá-los como ato de sua 

presença no mundo. Um detalhe especial a destacar é que ele se remete às próprias polifonias, 

tornando-se um autor que fala de várias culturas na cultura em conseqüência da pluralidade 

discursiva de que lança mão, para dizê-las de sua ação no mundo.  

Dessa forma, é possível destacar que a linguagem congrega três dimensões: criação 

discursiva, discurso político entrecruzado de polifonias e fenômeno psíquico na cultura, que 

se articulam a uma estrutura usada para compor e empregar a palavra em dizeres híbridos. O 

que é híbrido traz um algo mais no já conhecido, um mais-que-valor agregado e, portanto, 

aumentado do que era sem deixar de ser, sendo-mais.  

Assim, a linguagem, para Freire, é apresentada como dimensão de criação da 

palavramundo, neologismo criado por ele mesmo para simbolizar a experiência existencial do 

sujeito na cultura (FREIRE, 2003a, p. 12). A palavramundo traduz os muitos lugares de onde 

é proferida, como enfatiza Geraldi. Trata-se, pois, de um discurso polifônico que se move 

entre posições inter-relacionadas e interdiscursivas: o educador, o político, o filósofo popular 

ou o intelectual orgânico. Uma polifonia de lugares que vão se alternando ou se ligando a 

cadeias de significação, objetivando a simbolização para o desvendamento do mundo sem a 

ingenuidade totalizadora que o positivismo prega em seu credo religioso do sacrossanto saber.  

A pluralidade discursiva, uma das características do legado de Freire, torna-o bastante 

atual nesse nosso tempo “de permanentes rupturas com o que veio sendo instituído desde os 

séculos XVII e XVIII, instaurando uma revolução permanente do cotidiano e do indivíduo” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 15). O caráter revolucionário que se instalou na cultura e as 

contradições sociais que Freire vivenciou desde a infância exigiram-lhe pensar um projeto 

diferente.  

Nessas condições, ele pensou em uma transformação social que pudesse ser aplicada 

em diversos contextos, sem perder o caráter de singularidade pela redução a uma generalidade 

– uma práxis que se descolou das concepções universalizantes que se sintonizam ao comum, 

ao repetido e avançou na direção do presente em permanente mudança; um registro da 

possibilidade no contexto do adverso, que ele inscrevia no sonho como projeto do devir e, por 

isso, sua máxima: “O mundo não é, o mundo está sendo” (1987a). Essa expressão, a meu ver, 

denota o significante gerundizado de uma “modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), 

marcada por um permanente “não ainda”, para usar uma expressão de Freire. 
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Sua preocupação com as relações “homem-mundo”, mediadas pela comunicação, 

reclamava uma aproximação cada vez maior do político com o educador. Freire achava que o 

político deveria ir se constituindo em um educador, no sentido dialético da relação, pois o 

conhecimento crítico em ambos sobre as condições estruturais em que o pensar e a linguagem 

do povo se instauram seria capaz de promover a “comunicação eficiente”.40 

A partir daí, se viam linguagens insuficientes que, ao serem proferidas, tornavam-se 

incompreendidas: “falam e não são entendidos” (FREIRE, I987, p. 87, grifos meus). O 

eficiente da comunicação a que ele se refere passa por uma visão crítica de mundo, para 

inaugurar o diálogo problematizador da realidade que desvenda as “situações-limite” (PINTO, 

1960, p. 283) e reproduz a ideologia de que as “coisas são assim mesmo”, sustentando a 

injustiça e as desigualdades sociais. O olhar inquiridor, aquele capaz de fazer uma leitura 

corajosa de mundo, passa a vê-las na condição de “situações-problema” (FREIRE, 1977, p. 

85), ou seja, condição que permitem a possibilidade de seu desvendamento ou, pelo menos, de 

resistir à sua determinação como um fato miticamente inalterado. 

O contexto das “situações-limite”, muitas vezes, é o que reproduz a fala vencida do 

educador e do político, pois, segundo Freire, ambos se acham implicitamente ligados pela 

atuação alienante sobre a realidade e por isso, não conseguem tornar a linguagem mais que 

um “comunicado”. É a locução de um discurso vazio, seja na fala do educador, seja na fala do 

político. 

Freire se posiciona como adversário da mera retórica “blablablante”, presente no que 

ele classificou de “palavra oca” e que se caracteriza como uma verbosidade alienada e 

alienadora, embaçando a leitura do mundo e negando tanto a “palavração” como a 

“palavramundo”. Para ele, o foco dessa fala truncada está no sentido das coisas ditas, que são 

despercebidas no ato de identificar o mundo, na invisibilidade da almejada “palavra 

verdadeira”, que visa à comunicação e à qual ele chamou de eficiente (FREIRE, 1987a, p. 57-

77).  

Freire acredita num outro concreto, ou seja, naquele que fala a “palavra verdadeira”, 

que comunica uma mensagem compreensível para si e para os demais, desvelando a realidade. 

Ao mesmo tempo – um detalhe que é muito interessante –, Freire não ignora a possibilidade 

do equívoco, quando admite que há alguns que falam e não são entendidos. Por esse motivo, 

                                                 
40 Cf. (FREIRE, 1987, p. 87). Comunicação eficiente: “para que haja comunicação eficiente o educador e o 
político devem ser capazes de conhecer as condições estruturais em que o pensar e a linguagem do povo 
dialeticamente se constituem.” 
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identificar um falar e não ser entendido é uma sinalização de que algo escapa e que há na 

comunicação um furo. O próprio Freire foi vítima de um equívoco, quando de sua  

experiência do SESI e que será relatada na seqüência. 

Para uma leitura rasteira, seria possível entender que ele se refere a uma comunicação 

ideal, aquela que o político e o educador críticos podem adquirir pela leitura da realidade e dar 

a resposta, mas o episódio da aula do SESI vem fazer-me pensar em um mais além, ao 

demonstrar que, mesmo sendo crítico, o sujeito é furado na fala. Nesse sentido, a Psicanálise 

pode colaborar por meio de sua concepção de Outro (Grande Outro), que abordarei com 

maiores detalhes no Capítulo V. Para Lacan, o outro do início de suas obras (Primeira Clínica) 

tem a ver com o outro concreto capaz de dar a resposta. 

  
Lacan revela que, através dos liames sociais, nós acabamos por entificar o 
Outro, passando a acreditar na sua existência, seja através do Outro como 
representante do sistema, do Outro que sabe mais, do Outro que censura e 
critica o sujeito etc. [...] Lacan, ao longo de sua obra, fez várias revisões do 
conceito de ‘Outro’ a partir de suas descobertas clínicas. Até o início da 
década de 1950, Lacan acreditava na existência do Outro concreto, o Outro 
chamado por ele de verdadeiro sujeito.” (MRECH, 1999, p. 50). 

 

A linguagem tecida entre os sujeitos de uma comunidade de falantes é o meio para 

constituir o nexo simbólico que estrutura a descodificação41 do obscurantismo presente na 

“palavra oca”, pois abarca a peculiaridade da fala individual no contexto da fala social, duas 

instâncias complexas e contraditórias. Os meros “comunicados” compõem a linguagem 

velada do sujeito que impossibilita a compreensão da realidade entre os demais, em 

conseqüência de serem mensagens desconectadas da percepção de cada um como ser 

cognoscente. 

O discurso, no espaço do diálogo e como fenômeno ou categoria do pensamento, 

forma o sentido para desvendar as condições estruturais em que são gestadas a linguagem e o 

pensar de uma fala estranhada, requerendo sua descodificação. Ao emergir essa condição 

dialógica, o sujeito pode atingir a “consciência crítica, que é enformada por uma visão da 

linguagem, filosoficamente bem fundada e animada por aquele respeito não-emotivo pelos 

seres humanos e que apenas uma sólida filosofia da mente pode assegurar” (BERTHOFF, 

1990, p. 14).  

                                                 
41 A palavra descodificação foi usada 36 vezes na Pedagogia do oprimido (1978) por Paulo Freire e Ernani Fiori, 
razão pela qual mantivemos a ortografia do autor. Conforme os Dicionários Houaiss e Aurélio, as duas formas 
ortográficas são aceitas: descodificação ou decodificação. 
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Por fim, retomo o último sentido apresentado por Geraldi, ao tratar a linguagem como 

fenômeno ou categoria de pensamento, que expressa fenômenos sociais e pedagógicos, além 

de outros que transitam no pensamento de Freire.  

Freire, ao erigir uma proposta da transformação social, incorpora uma variável 

complexa manifesta no contexto das sociedades humanas – a realidade –, presente no discurso 

dos sujeitos que a produzem. O educador exalta a importância da crítica à realidade, como 

espaço da materialização de novas idéias que, a partir da ação-reflexão, passam a ser re-

conhecidas por todos. Aquilo que o sujeito simboliza demonstra a visão de mundo e, ao 

emitir, criticamente, juízos e interpretações para decodificar a realidade, tal ambiente refletirá 

a problematização dos “pensamentos–linguagem”.  

A linguagem, composta pela língua social e pela fala, o pensar – que articula o 

encadeamento do processo psíquico de produção da linguagem – e a realidade – que  

representa os fatores estruturais de um determinado contexto cultural no qual vive a 

comunidade – compõem uma trilogia que interage dialeticamente na enunciação do discurso.  

Dessa interação ternária, redundará o que Freire chama de uma “comunicação 

eficiente” (FREIRE, 1987a, p. 87), não podendo restringir-se apenas à sua primeira dimensão, 

mais utilitarista, definida pelo saber como, ou seja, aquela dimensão de conhecer os processos 

de simbolização no âmbito discursivo, sem fazer sua convergência a um contexto sócio-

histórico em que a palavra se torne, dialeticamente desvelada. 

A linguagem contempla sua quintessência no saber que. Essa dimensão requer um ir 

além de mero meio de comunicação, pois contempla uma amplitude gnosiológica. Por isso, 

transcende a dimensão dos significados, uma vez que a propriedade singular da linguagem 

não só comunica, mas cria significações, simboliza o pensado, dizendo-o simultaneamente, 

numa perspectiva crítica, capaz de produzir a leitura de mundo.  

A linguagem que reconhecemos nas páginas da Pedagogia do oprimido configura-se 

como um grande guarda-chuva, onde se abrigam as manifestações constituintes do 

pensamento-linguagem (FREIRE, 1987a, p. 87), resultante de um pensar dialeticamente a 

linguagem. É nesse contexto que se identificam os “temas geradores ou o universo temático” 

que problematizam a realidade (op. cit., p. 86). 

Na obra freiriana, uma das formas de construir o pensamento-linguagem passa por 

arranjos discursivos incluídos tanto no projeto de alfabetização de Freire como em trabalhos 

teóricos produzidos nos círculos de cultura. São eles: 
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— a conversa informal (universo da fala singular); 

— a sintaxe que organiza a pronúncia defeituosa das expressões populares (o universo 

formal); 

— as manifestações na cultura (universo dos significados); e 

— as entrevistas e diálogos para levantar dados sobre a realidade (universo vocabular), 

nomeando-os, criando e recriando com eles os sentidos que objetivam decodificar 

o codificado (universo significante).  

A linguagem para Freire é, portanto, um recurso da cognoscibilidade humana, sendo o 

homem e a mulher sujeitos criadores de linguagem (animais simbólicos). Assim, a 

“comunicação eficiente” que objetiva uma leitura crítica de mundo é mediada pela linguagem, 

para construir significações42 que se desdobram em potencial criador de simbolização da 

realidade, na qual se acham inseridos os sujeitos que a produzem. Quando esse processo 

rompe-se na ação ou na reflexão em qualquer elo da cadeia simbólica, o discurso se enuncia 

estranho ao sujeito. É o caso da fala do lavrador A. Cícero de Sousa, que diz: “Tem vez que 

eu penso que, pros pobres, a escola ensina o mundo como ele não é...” (BRANDÃO, 1982, p. 

10). 

É pela linguagem como “categoria de pensamento” que vai se processando a leitura de 

mundo. Freire nos fala de um verbo “pensar-falar”, dada a imbricação desse processo. Antes 

de ler a palavra, a dizemos e a significamos simultaneamente e, por esse motivo, Freire 

enfatiza que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. A leitura do mundo é um 

processo vinculado primeiramente à oralidade e, depois, encaminha-se a dimensões mais 

complexas de simbolização, como a escrita, que exige um nível de abstração maior: “[...] uma 

vez que a leitura da palavra é precedida da reescrita da sociedade [...], toda essa discussão, 

porém, é muito mais geral, mais política e mais histórica do que o próprio processo de 

alfabetização” (FREIRE, 1990, p. 57). Penso que é neste detalhe que entra a presença do 

significante, ou seja, quando uma pluralidade fatores pulsionais envolvem a aprendizagem, e 

dizem respeito a interesses do sujeito aprendiz, o trânsito para as abstrações se torna mais 

próximo ao que aprende e é onde ela faz suas capturas. 

Esse processo pode ser ilustrado a partir do próprio uso da estrutura do código 

lingüístico, que se apresenta como fundamental, quando apreendemos as relações entre 

cultura e política. A experiência de alfabetização na Guiné-Bissau, país onde Freire fora 

                                                 
42 Tais significações são mais que significados e têm o significante em sua representação oral. 
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convidado a trabalhar, ilustra de maneira bem clara a discussão, pois, nessa experiência, havia 

uma revolução popular em curso com o desafio de alfabetizar a população em meio a uma 

diversidade lingüística superior a trinta dialetos nacionais. O educador trabalhou lá e resistiu, 

enquanto pôde à tendência da direção revolucionária local, que queria implementar uma 

proposta de alfabetização com idioma do colonizador português.  

Para Freire (2003d, p. 29), “um povo sela sua libertação na medida em que reconquista 

a sua palavra.”. Admitir a subalternidade implica submeter-se a uma cultura externa e impõe a 

inferiorização do sujeito pela linguagem. Segundo ele, era importante desmantelar a estrutura 

de dominação que não podia permanecer na escola, pois é preciso respeitar as diferenças de 

linguagem entre a linguagem popular e a do professor, para que o povo não se sinta 

inferiorizado (FREIRE, 1986, p. 90). Negar a própria cultura colabora para reproduzir a 

ideologia de dominação e reforça o uso da linguagem do colonizador na alfabetização dos 

nacionais.  

Entendo que, para Freire, a ideologia implícita na reprodução da dominação opera 

como aprisionamento do educando sendo necessário libertar-se da opressão para que, ao 

tornar-se livre, assuma a condição de sujeito. Por outro lado, posso pensar de outro modo a 

reprodução da dominação na sua perversidade superlativa, isto é, torna-se uma máscara que 

cega ao estruturar uma cadeia de gozo que atua em plano inconsciente e que Freud chamou de 

pulsão de morte, ou seja, o sujeito escolhe o pior e, assim, se acomoda, impedindo-o de se 

assumir como sujeito para dizer a sua palavra – que é pulsão de vida – e lhe exige erguer os 

olhos para ver o que está velado e, assim, implicar-se a uma ação de luta na direção da 

mudança, como é o que falam por aí “estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à 

vida”.43 

Dessa forma, o que faz a diferença é transcender o sentido etimológico da 

alfabetização, não a reduzindo a um ethos lexical que trataria apenas de regras para 

ajuntamento de letras e gramática. Uma alfabetização, na dimensão política, requer uma 

passagem da “consciência transitiva”, ainda frágil, à consciência “transitivo-crítica”, que 

objetiva a leitura de mundo, para visar ao desvendamento da realidade e para aproximar o 

sujeito da implicação ao seu desejo – uma das fases importantes do processo de transformação 

social. “A consciência do mundo (no processo de alfabetização) constitui-se na relação com o 

                                                 
43 Bíblia de Jerusalém , Mateus v.7, vv.14. 
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mundo; não é parte do eu. O mundo, enquanto ‘outro’ de mim, possibilita que eu me constitua 

como ‘eu’ em relação com ‘você’” (FREIRE, 1990, p. 32, grifos meus). 

Na Guiné-Bissau, a direção revolucionária local ignorou a diversidade lingüística dos 

grupos étnicos, o que Freire considerou um erro político e pedagógico no processo de 

alfabetização. Tal questão foi discutida com a Amílcar Cabral,44 mas a liderança 

revolucionária entendia o problema como uma demanda estratégica indispensável para 

unificar o país naquele momento. O educador comentará essa contradição anos depois, no 

livro que escreveu com Donald Macedo, Alfabetização: Leitura do mundo, leitura da palavra 

(1990), em que confessou sua discordância quanto à opção estratégica daquelas lideranças, 

mas manteve seu respeito por aquilo que elas decidiram, mesmo que entendesse tal postura 

como um equívoco teórico e político. Há momentos que caminhar é um modo de saber sem 

que um seja melhor que o outro, é uma questão de lugares e de ética.  

Promover a alfabetização do povo da Guiné Bissau usando o idioma português, o do 

colonizador, foi uma contradição que provocou inúmeras críticas ao trabalho de Freire, porém 

sua posição ética o impediu de se impor contrariamente à decisão dos líderes do movimento. 

As lideranças revolucionárias decidiram manter o idioma do colonizador na pauta da 

alfabetização. Para Freire, “qualquer povo que pode, corajosamente, romper com os grilhões 

do colonialismo, pode também ler a palavra com muita facilidade, desde que a palavra lhe 

pertença.” (FREIRE & MACEDO, 1994, p. 37). 

A possibilidade de os sujeitos descodificarem o codificado tem relação direta com o 

código lingüístico inscrito na cultura em que estão imersos os educandos; aproxima-os do 

mundo a sua volta e das representações que estruturam a significação de mundo pelo 

pensamento-linguagem que formulam. 

O pensamento-linguagem tem um arranjo próprio ao modo social em que ele se 

estrutura e requer a problematização da realidade, abstraindo um fragmento dessa realidade, 

por ser identificado pelos sujeitos que o experimentam em diálogos especulativos sobre sua 

produção constitutiva. Nesse aspecto, entra o tema-gerador para cumprir a função de 

                                                 
44 Paulo Freire sempre admirou o educador e líder revolucionário africano de Guiné Bissau Amílcar Cabral, 
grande intelectual guineense, fundador do PAIGC (1956) – o Partido Revolucionário para Libertação de Guiné 
Bissau. Ele foi assassinado por Inocêncio Kani, um veterano da guerrilha, ex-comandante da Marinha do 
PAIGC, em 20 de janeiro de 1973, em Conacri. Freire, na abertura do seu livro de Cartas à Guiné-Bissau, o 
chama de “o educador-educando de seu povo” e fala da força da palavra em Amílcar Cabral: “Enquanto um 
homem que viveu plenamente a coerência entre sua opção política e sua prática, a palavra, em Cabral, era 
sempre a unidade dialética entre ação e reflexão, prática e teoria. Daí que nunca se tenha deixado tentar, de um 
lado, pelo blábláblá e, de outro, pelo ativismo.”. (FREIRE, 1978, p.23). 
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provocar processos de dialogização entre os sujeitos que objetivam a descodificação para a 

codificação viva do fenômeno (FREIRE, 2004, p. 104).  

Dialeticamente, o tema-gerador e / ou a palavra-geradora são trazidos da realidade em 

que estão imersos os sujeitos, sem desprezar a visão, às vezes, mágica dos educandos sobre 

fatos e fenômenos discutidos, pois o que é mágico, após ser relido no coletivo com os demais 

vai assumindo outra formatação, a de palavramundo. Na roda dos diálogos é que vai se criar 

um pensamento novo sobre o fato problematizado, enriquecido dos muitos falares que ali se 

expressam na dialética do “a favor” ou “do contra” recorrente às questões que são trazidas por 

cada um. Ocorre a facilitação de um clima de polifonias, de seminário, e não, do pensar-falar 

homogeneizante – é aquela “sopa” dialógica, na qual os sujeitos vão tecendo singularmente 

sua palavra sobre o fato problematizado no contexto. 

Ao desconstruir o lugar de opressivo do professor, Freire instituiu o lugar do 

animador, no círculo de cultura, cuja função é provocar a problematização do tema. Ele 

procura, entre os demais, criar uma equação de falação: pensar, falar, discutir e concluir 

sobre o con-versado, abstraindo uma nova visão sobre os dados do fenômeno abordado, pois 

o pouco saber de cada um agrega-se aos poucos saberes dos demais, gerando pensamentos-

linguagem novos que tornam o pouco saber de cada um saber maior que o antes sabido 

(FREIRE, 1987a, p. 29). Desse modo, o uso da linguagem em sua dimensão de fenômeno 

coletivo tem a propriedade de produzir novos saberes em uma perspectiva singular, pois não 

sucumbe à diferença.  

 

Porque o que realmente acontece num seminário, se você é um professor 
engajado na educação libertadora, é que você dá seu testemunho de respeito 
pela liberdade, um testemunho a favor da democracia, a virtude de conviver 
com as diferenças e respeitá-las. (FREIRE, 1986, p. 46, grifos meus) 

 

Pode-se perceber que a linguagem para Freire é espaço de liberdade da 

cognoscibilidade humana, que se apresenta quando se fala a sua palavra. Constitui-se em 

pensamentos-linguagem articulados dialeticamente para codificação e descodificação da 

realidade em uma dada comunidade de falantes. Desse modo, a linguagem transforma-se em 

condição de representação política, bem como, em dimensão crítica e em condição para se 

apresentar como comunicação eficiente que vai do saber como (visão utilitária) ao saber que 

(visão interpretativa), duas estruturas indissociáveis. E o educador considera, assim, a 
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tecnologia de ler e escrever maior que dominar o processo de codificação/decodificação, a 

meu ver, em conseqüência da possibilidade da invenção: 

 
Freire, no entanto, sem fazer uso do termo letramento, já avançara nos debates 
sobre concepções de leitura e escrita, uma vez que o ler e o escrever, para ele, 
significavam não apenas o domínio do processo de decodificação de palavras 
e frases, mas, sim, as possibilidades de o sujeito, consciente do ser produto e 
produtor de cultura, fazer uso dessa tecnologia (ler e escrever) para agir sobre 
o mundo. (PELANDRÉ, 1997, p. 84-5, grifo meu). 

 

Ao longo do processo de pesquisa, para melhor entender a linguagem em sua 

complexidade no pensamento de Paulo Freire, recorri também às contribuições de alguns 

estudiosos que organizaram leituras a partir de suas reflexões e periodizações. Controvertidas 

são as posições entre eles, mas busquei revê-las com o objetivo de levantar pistas que 

referendem a proposta de identificar, na obra freiriana, elementos de sua experiência que 

possam ser captados a partir das contribuições da Psicanálise. Esses foram escolhidos a partir 

de critérios, como a posição que ocuparam ou ocupam diante dos estudos ou da utilização da 

obra de Paulo Freire; e por terem, em alguma medida, apontado algum caminho de 

periodização da obra.  

 

 

2.3 Dois momentos distintos, mas complementares 

 

Inicio aqui e agora a apresentação das periodizações, segundo alguns estudiosos de 

Paulo Freire. A primeira periodização discutida diz respeito à percepção que o professor 

Moacir Gadotti apresentou em estudos biográficos e em livros que escreveu sobre a trajetória 

de Paulo Freire.  

Inicialmente, Gadotti, um dos biógrafos de Freire, coordenou, juntamente com sua 

equipe, um dos mais completos registros sobre a vida e a obra do educador, além de sua 

intensa atuação na direção do Instituto Paulo Freire, ONG fundada com a participação de 

Freire em vida e onde se acha o maior acervo de livros pertencentes ao educador, incluindo 

sua biblioteca, formada antes do exílio, e a que se formou após seu retorno ao Brasil, bem 

como, manuscritos e registros bibliográficos de diversas ordens.  

Em seus trabalhos, Gadotti tem divulgado o pensamento freiriano pelo Brasil e pelo 

mundo nos Fóruns Mundiais e demais espaços de participação popular, além de colaborar 
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para a manutenção de discussões contemporâneas a respeito das idéias de Freire, por meio de 

centenas de projetos sociais realizados em âmbito local, regional e nacional. 

A abordagem de Gadotti define-se por possuir “dois momentos distintos, mas, 

complementares”, como ele próprio afirma: “O Paulo Freire latino-americano, das décadas de 

60-70 e autor de Pedagogia do oprimido, e o Paulo Freire cidadão do mundo, das décadas de 

80-90 e dos livros dialogados.” (GADOTTI, 1996, p. 74). 

O “Paulo Freire latino-americano” é visto inicialmente dentro de uma proposta de 

educação popular como alternativa para organizações populares se fortalecerem 

coletivamente, tendo em vista a leitura de mundo como conquista da cidadania. Gadotti vê 

nessa configuração uma visão de solidariedade coletiva para empreender lutas populares 

contra a opressão, criando outro caminho possível diante do impossível caminho traçado pelos 

segmentos dominantes. 

 

A educação popular passou por muitos momentos epistemológico-educativos 
e organizados desde a busca da conscientização até a defesa dos direitos 
humanos aniquilados pelas ditaduras militares, brutais e sangrentas, que 
custaram a vida de tantos militantes populares. [...] Desde a experiência das 
comunidades de base, que, lendo o mundo, lêem a palavra e recriam a 
religiosidade popular, até aqueles que buscam criar uma nova economia 
popular a partir das experiências de solidariedade comunitária.  

(GADOTTI & TORRES, 1994, p. 8-9). 
 

Gadotti escreve que a trajetória latino-americana de Freire percorreu um itinerário de 

resistência contra a opressão, tendo como bandeira combater “a cultura do silêncio”. Para 

Freire, uma alternativa de mudança objetiva seria a alfabetização crítica, a ser iniciada pela 

maneira como se via a educação pedagógica. 

O trabalho que Freire desenvolveu vai além de alfabetizar, como Gadotti acentua. Sua 

atuação avança no sentido de desmistificar os sonhos do pedagogismo dos anos 1960, que 

sustentava a tese na América Latina de que a escola tudo podia. Em contrapartida, conseguiu 

superar o pessimismo dos anos 1970, segundo o qual a escola era um mero aparelho de 

manutenção do status-quo, de reprodução ao modelo de dominação. Para Gadotti, Freire foi 

um educador, um cientista interdisciplinar que interveio na realidade como ato político, como 

ato de conhecimento e como ato criador, no qual, a libertação é o fim da educação e se torna 

uma tarefa infindável.  

Gadotti (1996, p. 81) explica que a caminhada latino-americana do “Andarilho da 

utopia” iniciou-se em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. No ano seguinte, Freire foi 
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convidado por Paulo de Tarso C. Santos, então Ministro da Educação, para repensar a 

alfabetização de adultos e articular a instalação de 20 mil Círculos de Cultura no Brasil, com 

objetivo de atingir a meta de 2 milhões de alfabetizados. 

A história, porém, foi outra. Os militares e o golpe de 1964 fecharam as portas à sua 

presença em nosso país e Freire experimentou a dureza da prisão militar, sendo forçado pelas 

circunstâncias a se exilar na Bolívia por alguns dias e, daí, iniciando sua peregrinação latino-

americana.  

Sua permanência nesse país foi curta, pois, logo após a chegada, ocorreu um golpe de 

estado e Freire foi obrigado a se refugiar no Chile, convidado pelo governo democrata-cristão 

de Eduardo Frei para atuar em projetos educacionais da reforma agrária.  

Foi no Chile que o educador pernambucano teve espaço para ampliar seu projeto e 

aprimorar a teoria do conhecimento que vinha tecendo (GADOTTI, 1996, p. 72). Mas houve 

reações da direita católica, que se sentiu incomodada com sua presença e com o teor de suas 

idéias, por discordar dos fundamentos da Pedagogia do oprimido, demasiadamente inclinados 

ao socialismo. Ao perceber que teria futuros problemas e considerando sua condição delicada 

de exilado político, ele e sua esposa pensaram que era hora de partir daquele país.  

Coincidentemente, nessa época, Freire recebera dois convites de trabalho: o primeiro, 

para dar aulas na Universidade de Harvard, em Cambridge (EUA), e o segundo, para ser 

consultor no Conselho Mundial das Igrejas (CMI), em Genebra, na Suíça.  

O casal decidiu que aquele era o sinal para seguirem. Primeiramente, foram para 

Harvard, onde Freire lecionou durante alguns meses de 1970. No fim do mesmo ano, optou 

por aceitar o convite de Genebra. É importante ressaltar que a ida para o CMI se deveu ao fato 

de que Freire viu a possibilidade de trabalhar em países africanos que passavam por 

experiências revolucionárias com as quais ele se identificava. 

Nesse período do exílio, o casal adquiriu experiências em vários países e completou 

dezesseis anos fora do Brasil, sempre envolvido em trabalhos com educação. A passagem pela 

África trouxe à lembrança de Freire sua vida brasileira e é possível perceber um Freire 

africano que se sintoniza com o Freire pernambucano, o latino-americano que sempre se 

preocupou com os oprimidos inseridos em realidades de extrema desigualdade social, 

situações que ele próprio vivera na infância e na adolescência de menino pobre, sob o calor 

tropical do distante Pernambuco. 
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A partir de então, delineiam momentos de aprendizado impar na trajetória de Freire e 

Elza. Entre muitos episódios vividos, destacamos um que julguei significativo, por traduzir o 

valor do ato da palavra, uma palavra que é mais que linguagem, pois é ato de transformação, é  

palavração.  

Próximo à chegada dos Freire à Guiné-Bissau, acontecera uma parada cívica de 

comemoração da independência do país africano. Freire (1978, p. 38) conta que “[...] ali 

estava um povo que conquistara o direito de ser.”. Durante o discurso do presidente africano, 

ocorreu que um dos militares em forma no pelotão perdeu os sentidos, vindo a desfalecer no 

grupamento em desfile. Ao perceber a cena, Elza fez um comentário preciso que, a meu ver, 

retrata a sutileza da ligação entre a palavra e o gesto que prioriza o sujeito. Conta-nos Freire o 

comentário de Elza sobre a atitude do presidente: 

 
O Presidente pára o seu discurso. Olha fixo o militante que está sendo 
amparado por seus camaradas. A multidão percebe. Abre caminho a um 
carro que se aproxima e em que o soldado é conduzido ao hospital. O 
Presidente acompanha com o olhar o carro que parte e logo desaparece. Só 
então volta a falar. A meu lado, em voz baixa, disse Elza: ‘Este foi o 
momento mais bonito de nossa visita a este país. Temos realmente muito 
que aprender de um povo que vive tão intensamente a unidade entre a 
palavra e o gesto. O indivíduo aqui vale enquanto gente. A pessoa humana é 
algo concreto e não uma abstração.’ O Presidente prosseguia no seu 
discurso. Tudo nele era autêntico. Sua palavra ao povo como seu gesto 
coerente com sua palavra, diante do fato que ocorrera. (op. cit., p. 38-9) 
 

Importante ressaltar que o conhecimento construído em sua passagem pela América 

Latina ampliou-se nas experiências que teve em outras terras, consolidando sua visão crítica 

sobre a realidade dos povos marginalizados, em contextos distintos. Toda essa bagagem de 

experiências abriu-lhe novas oportunidades para a aplicação de seu projeto em solo africano e 

em países da América Central e Ásia, onde atuou com consultorias e implantou projetos de 

educação.  

Gadotti defende a idéia de o Paulo Freire africano ter sido a experiência que o tornou 

um “cidadão do mundo”, pois muito do que viveu na África, somado ao que vivenciara nas 

Américas, deu uma dimensão planetária à sua teoria.  

A latinidade de Freire permanece vigorosa na volta ao Brasil, em 1980. Ele declara, ao 

retornar, que era preciso “reaprender o Brasil”. Para Gadotti (1996), começava uma nova fase, 

entre os anos que se seguiram à sua volta. O educador trouxe a experiência plural de um 

cidadão do mundo: é um Paulo Freire internacional e transdisciplinar. É desse período a 
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autoria dos chamados “livros dialogados”, provenientes das conversas sobre temáticas 

socioeducativas com sociolingüistas, psicolingüistas, educadores, sociólogos e filósofos. 

Sua experiência como “cidadão do mundo” e sua atuação como administrador público, 

nos anos 1990, na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, tornaram-no um 

“intelectual inclassificável”. Gadotti afirma que Freire procurou esquivar-se dos padrões 

hegemônicos da academia, pois possuía uma visceral incompatibilidade com burocracias dos 

sistemas de ensino.  

Para Gadotti (1998, p. 31, 33), sua linguagem é sempre poética e doce, um autêntico 

“guerreiro das palavras” e o reconhece com um habilidoso educador popular, “plantador de 

futuro”, que não queria ser repetido em seu projeto, pois sempre dizia que queria ser 

reinventado no esforço de criar uma educação transformadora.  

O segundo momento da trajetória desse cidadão planetário se delineia na escrita, por 

meio de livros e artigos publicados de 1980 até sua morte, em maio de 1997. Esse segundo 

momento é complementar ao primeiro, que tem na latinidade uma característica basilar. Nesse 

momento, vê-se um Paulo Freire que quer reaprender o Brasil, cada vez mais embebido na 

linguagem característica das elaborações de seu pensamento libertário, conforme transparece 

no diálogo com o psicolingüista Donald Macedo que Freire diz: 

 
Há certa relação entre pensamento e linguagem como expressão do processo 
real de pensar e da concretude da realidade daquele que fala, daquele que 
pensa e fala. Podia-se até inventar um novo verbo, “falar-pensar” ou “ pensar-
falar. (FREIRE, 1990, p. 123). 
 
 

Gadotti será enfático quanto à importância do diálogo na obra freiriana por privilegiar 

a relação horizontal entre educando e educador. Essa característica não hierarquizada na fala, 

que se estabelece na dialogicidade aberta de Freire, me lembra o significante e seu trânsito 

plural que, assim, sinaliza uma peculiaridade que o acompanha durante toda a sua obra. Freire 

atribuiu ao diálogo a tarefa de criar um saber que se reconstrói em contato com o outro – 

(significante novo). Por isso, vai produzindo com os pensadores com quem conviveu as 

experiências dos livros falados, dando à liberdade da voz sua potencialidade associativa ou 

dissociativa, segundo a posição do sujeito.  

 
Outro aspecto muito importante de fazer um livro falado é que o diálogo é, 
em si, criativo e re-criativo [...] você está recriando no diálogo de forma 
mais ampla do que quando você escreve, solitário, em seu escritório ou em 
sua biblioteca. (FREIRE, 1986, p. 13).  
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Em nenhuma de suas falas, Freire permite-se acomodar a um tipo de pensamento ou 

prática estanque. Sempre afirmando a importância de reconhecer a sua incompletude, ele se 

diz nunca pronto nem acabado, um inconcluso e se autoclassifica um incansável perseguidor 

do novo, da criação como resposta ao impossível. 

O Freire latino-americano, na visão de Gadotti (2001, p. 82), é o estruturador de um 

“método” de alfabetização inédito, porque se distancia do tecnicismo, que se soma ao outro 

Freire, que volta do exílio “cidadão do mundo”, autor de livros dialogados, perfaz as 

características singulares da trajetória do educador pernambucano que volta a seu país para 

reaprendê-lo – uma tarefa infindável, como a educação. 

 

 

2.4 As três fases em Scocuglia 

 

O professor Afonso Celso Scocuglia é um conceituado pesquisador do percurso das 

idéias freirianas e apresenta uma periodização das fases de sua vida que, a seu ver, são 

interligadas. Seus trabalhos enfatizam a epistemologia do pensamento político-pedagógico do 

educador pernambucano e o qualificam como complexo e heterogêneo. Esse pesquisador 

mapeou temas nucleares do pensamento freiriano, cujo movimento de idéias girou em torno 

do eixo educação-política e ressalta aspectos que julguei importantes destacar aqui: em suas 

análises, afirma que há, na obra de Freire, uma permanente tensão entre as preocupações 

psico-pedagógicas relativas ao cotidiano das relações educador-educando com a escola, em 

sua essência político-pedagógica (como marca estrutural). Trata-se, pois, de mais um autor 

que considera a questão do psíquico no pedagógico. E quando menciono as polifonias de 

Freire, posso afirmar que se trata da linguagem fazendo ponte com o subjetivo. 

Scocuglia, que é também pernambucano, faz sua abordagem a partir dos fundamentos 

epistemológicos do pensamento de Paulo Freire, apresentando uma periodização que aponta a 

existência de “três momentos históricos do discurso freiriano.” (SCOCUGLIA, 2003, p. 14). 

Vejo nesse autor mais uma recorrência ao discurso para tecer seus comentários. O 

primeiro Paulo Freire, como educador popular, é identificado nos livros Educação e 

atualidade brasileira (1959), Educação como prática da liberdade (1965) e Pedagogia do 

oprimido (1968). Nesse último, que é a sua obra de maior destaque, há uma aproximação mais 
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concreta da grade conceitual marxista, como o próprio texto confirma (FREIRE, 1987a, p. 

122, 129, 134).  

Esse estudioso vê no “primeiro Freire” a influência da vanguarda de oposição, 

representada pelo ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros – aliada às correntes do 

pensamento personalista cristão de Emanuel Mounier, do existencialismo de Karl Jaspers, do 

humanismo cristão e do pensamento pedagógico de Anísio Teixeira, esse último a quem 

Freire chama de mestre, porque o marcou de maneira profunda.  

Ao longo dos livros citados, Scocuglia (2003, p. 18) ressalta um estilo que traduz 

influências do ISEB, do populismo típico do período janguista, das ligações com o 

nacionalismo-desenvolvimentismo e deixa marcas fundamentais em seu pensamento do 

período histórico em foco. Além disso, estão presentes outras referências a autores não 

filiados ao pensamento marxista, como Barbu, Mannheim, Ortega y Gasset, Huxley e Marcel, 

igualmente fontes de influência do “primeiro Paulo Freire”.  

O segundo momento é estabelecido pelo livro Ação cultural para liberdade e outros 

escritos (1976), considerado como o resultado das intensas experiências vividas até 1970. 

Fica evidente uma apropriação teórica mais densa com o marxismo, identificando-o com o 

próprio pensamento de Karl Marx, Sartre, Hobsbawn, Goldman, Lukács, Kosik, Gramsci, 

dentre outros. Nessa fase, Freire (2003, p. 15, 18) entende que a educação é ação cultural em 

busca da formação de consciência política das camadas populares. 

Scocuglia apresenta o “terceiro Paulo Freire” caracterizado pela produção escrita nas 

décadas de 1980 e 1990. São livros e textos que escreveu com intelectuais brasileiros e de 

outros países. Conta-se também, nesse momento, inúmeras entrevistas e conferências que 

realiza. Foi no terceiro momento que, esteve participando do governo da cidade de São Paulo, 

na gestão da então prefeita, Luiza Erundina, assumiu a Secretária de Educação.  

Na experiência como administrador público, priorizou a valorização do professor, a 

democratização da gestão escolar por meio da participação popular, recuperou a importância 

da família na escola, fortaleceu os conselhos deliberativos e promoveu a integração da 

administração pública com professoras(es), alunos(as), gestores(as), funcionárias/os e 

comunidade. Após dois anos de trabalho na prefeitura, deixou o cargo, segundo ele, para 

seguir outros caminhos, voltando a escrever livros e a ministrar conferências. 
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O caminho abordado por Scocuglia (2003, p. 23) é delineado por uma captação dos 

núcleos temáticos básicos, do dimensionamento político e da práxis educativa de Paulo Freire. 

Para esse autor, se apresentam os seguintes eixos de concepção no conjunto de sua obra:  

a) relações iniciais entre educação e política;  

b) relações entre educação e política ao longo das mudanças do pensamento do autor; 

c) importância desses novos posicionamentos como fio condutor da progressão do 

discurso; e 

d) mudanças de posicionamento de Freire, no que se refere às categorias importantes 

na sua obra, como conscientização, diálogo e ação cultural. 

Podem-se ainda destacar na compreensão de Scocuglia (2003, p. 25) as polifonias 

distintas do discurso freiriano: “podemos afirmar a existência de ‘vários’ Paulo Freire”. Sua 

percepção segue permeada pela recuperação da via discursiva dos autores em que Freire se 

baseou para estruturar sua obra.  

Nessa apresentação, o pesquisador pernambucano reconhece uma permanente 

evocação de falas de Freire mediadas por suas argumentações. É na conjunção histórica pelo 

discurso que Scocuglia (2003, p. 27) procura a matéria teórica para tecer as idéias que advoga 

sobre as três etapas do pensamento freiriano. E ele esclarece que os três momentos não devem 

ser considerados de forma dicotomizada, pois há uma polifonia de temas geradores que são 

problematizados sob novos ângulos e criam vínculos de pertinência entre si.  

O que vejo de fundamental nesse autor, além de seu rigoroso crivo epistemológico das 

idéias, é que,  justamente ao identificar a existência de polifonias, reforça minha percepção de 

um Freire situado na direção do discurso plural e, portanto, lembrando o deslizamento para o 

significante. 

 

 

2.5 A visão de Vanilda Paiva: sem rompimentos bruscos 

 

A educadora Vanilda Paiva apresenta em seu livro Paulo Freire e o nacionalismo 

desenvolvimentista uma das críticas mais contundentes ao trabalho de Paulo Freire, ao afirmar 

que há pontos débeis (2000, p. 33) nos escritos produzidos até 1965. Segundo essa autora, há 

certa imprecisão teórica que se acompanha de um desdobramento das idéias (carências que 
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Freire buscou suprir em seu trabalho posterior a 1965) e essas características permitiram a 

cada leitor fazer de seus livros a leitura que mais lhe conviesse.  

Em seus comentários, a pesquisadora explica que o trabalho de Freire tem seu 

nascedouro no nacional-desenvolvimentismo dos anos de 1950, época em que se reproduziu 

um modelo de populismo presente nas “reformas de base”, embora o trabalho de alfabetização 

não fosse “um instrumento colocado a serviço do populismo tradicional”, considerando que o 

isebianismo o traduzia no plano teórico. Ela afirma, porém, que a pedagogia e a aplicação do 

“método” eram tentativas de rompimento das amarras do populismo tradicional por parte das 

classes populares (op. cit., p.36) que o designam como afim ao “populismo indutivista” de 

inspiração calcada no existencialismo cristão. Nesse sentido, ela sente haver uma 

ambigüidade na pedagogia de Freire que não é menor nem distinta da que se encontra em 

Vieira Pinto (op. cit., p. 238).  

Outro ponto controverso nos comentários de Paiva e que ela ressalta é o fato de Freire 

não demonstrar claramente uma opção socialista no seu pensamento, pois, para ela, ele leva 

muito pouco em conta os interesses de classe em suas análises e considera insuficientemente a 

estrutura e seu papel na evolução das sociedades (op. cit., p. 132).  

Em outra obra (2005), a pesquisadora argumenta que, entre 1958 e 1964, houve no 

país uma ampla mobilização nas áreas de cultura popular e alfabetização, da qual Paulo Freire 

foi parte. O PNA – Plano Nacional de Alfabetização – do Governo João Goulart foi um 

campo de luta da UNE, sob a influência do Partido Comunista, do qual Freire participava. 

Trata-se de um momento em que o educador ainda não está tão próximo dos radicais do 

ISEB,45 representantes da influência metódica cartesiana associada ao marxismo da missão 

francesa.  

A autora afirma vê-lo como um católico-escolanovista e explica que sua atuação 

transforma-se em ponto de aglutinação de correntes antagônicas do catolicismo e da ala 

liberal brasileira do período anterior a 1950. Posteriormente, recebe influência do 

maritanismo, mas avança seu pensamento pela influência do personalismo radical de Mounier 

(1973, p.100) “a ruptura e a reviravolta são categorias essenciais da pessoa” e, o “método 

pedagógico”, quando apareceu, tornou-se um porta-voz prático e bem sucedido de suas idéias. 

Destacam-se nos textos freirianos a influência de Oliveira Viana e de Gilberto Freyre 

no período pré-isebiano e, segundo Paiva, no fim dos anos 1940 e no início dos anos 1950, 
                                                 
45 ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 14 de julho de 1955, por decreto do governo de 
Café Filho, extinto com o golpe militar de 1964. 
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provavelmente, o pensamento de Freire foi fruto da mobilização intelectual da qual fizeram 

parte os isebianos históricos. É possível perceber sua simpatia pelo pensamento hegeliano de 

Corbisier46 e de Vieira Pinto, sobretudo, no que se refere às questões ligadas à consciência, 

bem como, pelo existencialismo cristão do pensamento de Jaspers. 

 
[...] a síntese “existencial-culturalista” está presente não apenas na justificação 
teórica do método e na interpretação da realidade esboçada por Freire, mas 
desempenha um papel central no próprio método, determinando em grande 
medida suas características, seus objetivos e a forma da sua aplicação.  

(PAIVA, 2000, p. 99) 
 
 
Para Paiva, foi nesse clima que o educador pernambucano imaginou seu método e o 

testou em Angicos e, depois, em Brasília. E a autora esclarece que é importante lembrar da  

influência significativa do movimento Peuple et culture,47 quando Freire participou 

ativamente no Movimento de Cultura Popular (MCP) no governo de Miguel Arraes, em 

Pernambuco. Provavelmente, essa experiência seja a que lhe inspirou elementos teóricos para 

a criação dos Círculos de Cultura, uma metodologia que fazia parte de seu projeto de 

educação. 

No campo pedagógico, Paiva esclarece que as teses de Anísio Teixeira relativas a 

regionalização do ensino, adaptação à cultura local e descentralização do sistema educacional 

se fizeram presentes no discurso de Freire. E, como exemplo, ela cita a questão da 

descentralização do poder na escola como um tema por ele defendido e que, uma vez levado a 

efeito, provocaria na comunidade uma experiência que propiciaria tomar nas mãos o controle 

do sistema escolar, bem como interferir nas decisões sobre o processo educativo (2000, p. 

119). Tais fatores seriam fundamentais para permitir à população migrar da “consciência 

transitiva ingênua”48 para uma “consciência transitivo crítica”,49 aquela capaz de produzir 

                                                 
46. “A liberdade que representa um valor, uma idéia-força que sempre sublevou e galvanizou os homens, sendo 
talvez a mola mais poderosa de todos os movimentos históricos, não é a minha liberdade ou a do meu partido 
apenas, e o sacrifício da liberdade dos outros homens e dos outros partidos, mas a minha e dos outros também, a 
coexistência, a afirmação simultânea da liberdade de todos.” (CORBISIER, 1950, p.23) 
47 O movimento francês Peuple et Culture, braço da esquerda francesa, atuava vinculado ao movimento popular 
francês e foi onde Germano Coelho fez passagem. Germano fazia parte de um grupo de intelectuais atuantes no 
Governo Arraes e ajudou a implantar o MCP - Movimento de Cultura Popular de Pernambuco. Freire participou 
também do MCP e pode ser que tenha se inspirado nele para criar os Círculos de Cultura. 
48 Consciência transitivo-ingenua “é aquela que amplia o poder de captação e de resposta às sugestões que 
partem do seu contexto... seus interesses e preocupações se alongam a esferas bem mais amplas do que à simples 
esfera vital.” (Educação como pratica da liberdade, p. 60). 
49 Consciência transitivo-crítica - às vezes, chamada simplesmente de “consciência crítica” “se caracteriza pela 
profundidade na interpretação dos problemas... por princípios causais” (Educação como pratica da liberdade, p. 
60). (Ver consciência crítica). 
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transformação social decorrente da gestão decisória na escola como exercício democrático de 

poder.  

Paiva acredita que Freire buscou também em Guerreiro Ramos fundamentações sobre 

a questão das consciências, embora discordasse parcialmente desse pensador. A autora 

acredita que Freire defendia a passagem da “consciência intransitiva”50 para a “consciência 

transitiva”51 como insuficiente para a formação de um sujeito crítico e, por esse motivo, 

entraria o trabalho educativo da escola com o objetivo de complementar esse processo. Assim, 

pela comunicação entre as consciências é que se criaria um intercâmbio dialógico, 

propiciando o surgimento da consciência crítica, estágio mais elevado de visibilidade da 

realidade.  

Paiva pontua que não menos importante foi a influência do pensador húngaro 

Mannhein sobre a filosofia do “método” de alfabetização. Dele, Freire absorveu a concepção 

sociopolítica e a Psicologia Social, na relação que desenvolve com as “massas”, para resistir 

ao poder totalitário e se fortalecer a educação crítica. Tanto para Freire como nos 

ensinamentos de Mannheim, a reforma da educação e da sociedade eram partes de um mesmo 

processo. A visão era mais do que educação, era política na forma de se instituir, indo de uma 

instituição a outra e se delineando uma linha de decisão comprometida com a 

responsabilidade social em conseqüência de uma concentração de renda, fato que reproduz 

uma ética de exploração do outro, e com a política, na dimensão da relação dos sujeitos com o 

poder. 

 
[...] Reforma que atingisse a própria organização e o próprio trabalho 
educacional em outras instituições, ultrapassando os limites mesmos das 
estritamente pedagógicas. [...] necessitávamos de uma educação para a 
decisão, para a responsabilidade social e política. (FREIRE, 2002a, p. 96). 

 

                                                 
50 Consciência intransitiva - Escapa ao homem intransitivamente consciente à apreensão de problemas que se 
situam além de sua estreita esfera biologicamente vital. É uma consciência em que não se percebe nem se pode  
perceber, claramente pelo menos, o que há nas ações humanas de resposta a desafios e a questões que a vida 
apresenta ao homem, ou melhor, a consciência intransitiva implica uma incapacidade de captação de grande 
número de questões que lhe são suscitadas (FREIRE, 2001c, p. 34, 35)  
51 Consciência transitiva - Esta consciência transitiva é, porém, num primeiro estágio, predominantemente 
ingênua; num segundo, predominantemente crítica. A transitividade ingênua, fase em que nos encontramos com 
tintas mais fortes aqui, menos ali, se caracteriza pela simplicidade na interpretação dos problemas; pela tendência 
a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado; pela transferência da responsabilidade e da autoridade, em vez 
de sua delegação apenas; pela subestimação do homem comum; por uma forte inclinação ao “gregarismo”, 
característico da massificação; pela impermeabilidade à investigação, à qual corresponde um gosto acentuado 
pelas explicações fabulosas; pela fragilidade da argumentação; pelo forte teor de emocionalidade; pela 
desconfiança de tudo o que é novo; pelo gosto não propriamente do debate, mas da polêmica; pelas explicações 
mágicas; e pela tendência ao conformismo. (FREIRE, 2001c, p. 32-33). Educação e atualidade brasileira. 
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Paiva (2000, p. 155) reconhece que a obra de Freire agrega detalhes especiais no 

manejo dos conflitos entre grupos e aponta nesse aspecto a participação das idéias de 

Mannheim, que possibilitaram forjar uma “teoria da personalidade democrática”. A autora 

ressalta ainda que as concepções freirianas incorporam, mesmo que de  modo superficial, 

alguns elementos de Psicologia e Psicanálise, os quais, articulados, buscavam atuar 

coletivamente, objetivando a abertura espiritual, a cooperação e a aceitação da crítica entre as 

pessoas.   

Com esses conhecimentos, se esperava um avanço no manejo das relações que geram 

conflito entre os sujeitos, ao rejeitar as posturas autoritárias e a tolerância para com os 

desacordos comuns nas relações grupais, assim objetivando um comportamento integrador, 

próprio a pessoas conscientes e que conseguem transmudar seus diferentes enfoques, no 

intuito de cooperar com um sistema de vida coletiva. Para tal, Freire vale-se do uso de 

técnicas de “análise de grupo” para combate a “padrões irracionais”, bem como, o 

pensamento mágico, as idiossincrasias aos tabus que os geram. 

 
[...] esses padrões irracionais desapareceriam à medida que, pela catarse, 
fossem sendo trazidos à consciência os mecanismos inconscientes que os 
produziam e que têm sua origem não somente na constelação familiar de cada 
um mas em toda a configuração das instituições sociais. (PAIVA, 2000, p. 157). 

 
 

Percebo mais uma autora que traz na percepção do trabalho de Paulo Freire elementos 

que o aproximam de alguma referência da Psicanálise e vejo com singular atenção essa 

contribuição de Paiva, por ter sido ela uma das autoras que mais trouxe críticas ao trabalho de 

Freire, ao esquadrinhar sua obra. 

Conforme Paiva, outro ponto fundamental de análise da trajetória de Freire refere-se à  

sua ida para o Conselho Mundial das Igrejas, o que, segundo ela, foi parte de um processo de 

fortalecimento da ala progressista católica romana que atribuiu uma dimensão planetária à 

pedagogia do “método”, o qual apresentou resultados aplicáveis em outros países e pôde 

estabelecer-se como uma força política planetária. 

 
[...] ele foi instado a dar maior consistência a suas idéias e a reforçar o 
caráter católico-cristão progressista de sua pedagogia, pois essa era a 
condição para o lançamento e a propagação de suas idéias e de seus escritos 
em nível mundial. (PAIVA, 2000, p. 26). 
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No período seguinte, ela afirma que “o método” atrai simpatizantes de vários países: 

“Tudo é Freire” (PAIVA, s/d). A associação entre o pensamento do nacional-

desenvolvimentismo, o existencialismo europeu e as expressões do nacionalismo africano 

forneceram a base para trabalhar com as díades opressor/oprimido, colonizador/colonizado. 

Paiva entende ser necessário um estudo específico do trabalho de Freire a partir da 

segunda metade dos anos 1960. Em sua análise, não observa em Freire uma nítida opção 

socialista de discurso, capaz de tecer uma crítica ao isebianismo e ao maritainismo, correntes 

que o acompanhavam até aquele momento (PAIVA, 2000, p. 130). O fato de não ser um 

marxista nos moldes dos grupos que o apoiaram na década de 1970 não causava demérito 

algum. O que parecia ser sua debilidade tornou-se a força de sua proposta pedagógica, tendo 

em vista a derrocada do socialismo real na década de 1980.52 

Com as profundas mudanças operadas nas últimas duas décadas do século XX, o fim 

do keynesianismo e a fragmentação das bases de sustentação do welfare state, o retraimento 

dos estados nacionais e o declínio do industrialismo, Paiva (s/d,) pergunta como se pode 

localizar a atualidade das idéias de Freire, se o eixo de sua base teórica se acha associado às 

demandas de mobilização política e estão estreitamente vinculadas a esses cenários em 

declínio na contemporaneidade?  

Para a autora, é fato que Freire tem sobrevivido a muitas dessas transformações, nas 

quais, o liberalismo se expandiu e recriou novas formas de organização, atingindo, assim, os 

movimentos sociais e fortalecendo a vertente do solidarismo e da filantropia. São exemplos 

que se enquadram nessas práticas, os grass-roots movements,53 as ONGs, as organizações de 

luta contra o neoliberalismo cuja inspiração está nas idéias de Freire. Tais segmentos mais 

laicizados atuam na mobilização comunitária com o solidarismo, de modo a promover a 

articulação de bandeiras de luta, muitos dos quais cobrem serviços onde o Estado não chega, 

porém em formatos diferentes daqueles praticados nas décadas 1960 e 1970. Entretanto é 

evidente que Freire jamais apoiaria a substituição do papel do Estado nas ações de atenção às 

demandas sociais básicas defendidas por ele historicamente.  

Em termos da contemporaneidade, Paiva acredita que o legado de Freire poderá 

sobreviver no início do terceiro milênio, seja pelo eixo teórico do “método” seja pela 

produção do período seqüente à sua volta, sobretudo, considerando-se o crescente processo de 

                                                 
52

 Vanilda Paiva “Paulo Freire e o pragmatismo americano: os riscos das afinidades na história das idéias”, s/d,  
(mimeo) texto cedido pela autora. 
53 Movimentos sociais de base. 
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expansão do liberalismo que sufoca as economias periféricas, em detrimento dos núcleos de 

poder e de exploração econômica dos países ricos. Mas, sobretudo, é importante que Freire 

seja “entregue a ele mesmo, pois continua tendo força para atravessar o longo período que nos 

empurra para uma sociedade mais desigual, mais desprotegida, mas, também, mais dotada de 

meios de difusão do conhecimento e das tecnologias sobre as quais tal difusão se apóia”.54  

Na análise que Paiva faz, o pensamento de Freire se mantém sem mudanças 

expressivas, sem rompimentos bruscos do tempo em relação ao “método” e à volta do exílio. 

Há dois aspectos se fazem notar: primeiramente, o cenário político-social da experiência de 

alfabetização estava sintonizado com estratégias e núcleos de poder peculiares àquele 

contexto histórico mundial, diferente da direção que tais núcleos tomaram a partir dos anos 

1980 para cá, pois os movimentos sociais modificaram suas estratégias de atuação.  

Em seguida, no que se refere ao discurso de Freire, a autora afirma haver um 

redirecionamento que se dirige primeiro à educação popular e, posteriormente, no retorno do 

exílio, volta-se para toda a educação. A autora, ao fazer sua crítica a Freire, demonstra haver 

no “método” algo que é o destaque de Freire. Ela aponta a influência de Mannheim, 

absorvendo elementos de Psicologia Social e, mais a seguir, fala de uma psicanálise ligada 

aos conflitos dos grupos sociais; depois, sinaliza que Freire pode tornar-se uma referência 

para as novas formas de articulação e militância social na contemporaneidade. Para minhas 

análises, são intrigantes as pontuações que ela faz, trazendo Freire dos anos 1960 para 

movimentos sociais tão diferentes como os atuais.  

 

 

2.6 Beisiegel contesta: não há fases 

 

O professor e pesquisador da Faculdade de Educação da USP, Rui de Celso Beisiegel 

(1982) conviveu em momentos importantes com Freire e realizou uma minuciosa pesquisa 

nos anos 1980, tendo recuperado vários aspectos da obra e da atuação do educador.  

Os elementos encontrados na pesquisa desse professor valorizaram a percepção de 

conjunto sobre as contribuições e o conhecimento freiriano, demonstrando sua face de 

complexidade e expurgando simplificações redutoras de alguns de seus críticos.  

                                                 
54

 Vanilda Paiva “Paulo Freire e o pragmatismo americano: os riscos das afinidades na história das idéias”, s/d,  
(mimeo) texto cedido pela autora. 
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O autor diverge da concepção do trabalho de Freire em fases e assevera que “não há 

essas fases” e que, ao contrário, a obra freiriana se constitui em um processo continuado de 

“enriquecimento de posições”, nas quais Freire defende o tempo todo o respeito ao outro e à 

cultura do povo, bem como, toda temática teórica envolvida nas polêmicas entre marxistas, 

sobre os papéis das “vanguardas revolucionárias” (BEISIEGEL, 1982, p. 277).  

Sobre as aproximações de Freire com o pensamento marxista, o estudioso defende que 

“foram sempre cautelosas”, havendo mudanças no pensamento do educador, mas não o 

colocando em contradição com as afirmações anteriores a propósito do homem e do processo 

de humanização, em que o sujeito é visto como um ser inacabado, limitado e aberto.  

 

Assim, o que mudou, e muito, ao longo de sua atividade foi mesmo a 
compreensão dos modos de organização do social. Foi aqui, no que respeita à 
organização da sociedade e, por extensão, às articulações do social com a 
educação e com os destinos dos homens, foi exatamente nos temas aí 
abrangidos que o educador passou a apoiar-se mais largamente, na bibliografia 
de orientação marxista. (BEISIEGEL, 1982, p. 279). 

 

Beisiegel declara que a mera interpretação dos significados das teorias em que Freire 

se apoiou não pode ser um critério suficientemente completo para julgar sua obra, mesmo 

porque as “ingenuidades” pelas quais Freire foi criticado foram superadas ao longo de sua 

prática. Sua leitura ressalta a dimensão redutora do modo funcionalista empregado para 

interpretar o pensamento do educador e sua base teórica. Essa perspectiva torna-se 

fundamental para compor uma leitura ampliada da grade conceitual freiriana. 

O próprio Freire não declara em momento algum sua experiência como acabada, antes, 

ele revê suas posições continuamente, num processo dialético. Beisiegel assevera que “as 

explicações para esses movimentos da prática e do discurso são inegavelmente mais 

complexas” (1982, p. 283).  

Reiteradamente, encontrei nesse detalhe do seu texto algo que tem a ver com o caráter 

incompleto de uma elaboração simbólica – via teoria – para demonstrar o conjunto 

multifacetado de um fenômeno social: a prática de Freire e sua relação com as teorias que 

alimentam essa prática ocorreu numa perspectiva dialética e, portanto, aberta a uma superação 

ou a novidades sobre o teorizado. 
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Pela análise que fez da obra de Freire, o pesquisador entendeu que não seria coerente 

uma periodização definida em fases, dado o caráter de fragmentação que essa poderia gerar. 

Ele é resistente a qualquer possibilidade nesse sentido e sustenta que existe, sim, uma 

progressão dialética do pensamento freiriano, fruto de uma ação praxiológica recorrente, 

sobre a qual o educador teorizou e aplicou suas experiências. O próprio Freire reconhece que 

existem mudanças, mas reitera uma determinação dialética que as engendra e as filia sempre 

no processo de sua história. E Beisiegel acentua que as “ingenuidades” cobradas pelos seus 

críticos tinham na prática educativa uma contrapartida que respondia em si mesma pelas 

determinações ausentes na teoria e, daí, decorre um relativo distanciamento percebido e 

questionado por Freire: 

 
[...] Se eu tivesse tido uma prática idealista no Brasil, não teria sido 
encarcerado, nem demitido da Universidade, nem minha leitura proibida até 
hoje, oito anos depois. É que houve uma distância entre a teoria e a minha 
prática. (FREIRE, apud BEISIEGEL, 1982, p. 282). 

 

Beisiegel (1982, p. 283) defende a inexistência dessas fases, ao enfatizar a dificuldade 

de se tentar compreender e explicar as razões que determinam mudanças e orientações do 

pensamento de um autor. A natureza dos trabalhos escritos está vinculada à própria prática 

educativa que dá o seu testemunho inequívoco e o que não se percebe nos livros é confirmado 

na aplicação de suas idéias. Dos posicionamentos questionados por alguns críticos, não se 

pode dizer que geram assimetrias teóricas graves e a atuação do autor é o melhor testemunho 

daquilo que ele se propôs a fazer. 

 
Por que não reconhecer que Paulo Freire, em sua própria história, talvez 
tenha sido o melhor testemunho da validade de suas idéias a propósito das 
relações entre o educador e o educando, no processo de mútua explicitação 
dos fundamentos da realidade social? (BEISIEGEL, 1982, p. 287). 

 

O que percebo na pesquisa de Beisiegel sobre o trabalho de Freire é o destaque de um 

sujeito singular, na gênese de seu projeto; um caminho que se delineia pelas próprias idéias e 

que, ao serem vivenciadas na prática educativa, transformam-se dialeticamente. Ao questionar 

a periodização do pensamento freiriano em fases, fragmentando-o, o professor defende toda a 

obra como um conjunto processual em que os momentos se superam de forma interligada e 

geram novas posições, sem assimetrias teóricas importantes. 
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Em entrevista concedida na USP, o professor Beisiegel afirmou-me que o trabalho de 

Paulo Freire decorre de um processo inovador que se alinha com a práxis: “Freire colocou 

uma criatura no mundo e a criatura o recriou, entre fases ou práxis, eu fico com a práxis, a 

maneira mais honesta de se perceber Freire”. 55 

 

 

2.7 Aspectos significativos das periodizações 

 

Ao percorrer as abordagens dos autores destacados, eu pude escutá-los e situá-los em 

suas posições, de modo a perceber nas argumentações propostas a construção do olhar de cada 

um. E avaliar as posições discutidas com um olhar investigativo implica esquivar-me de um 

circuito de dualismos do tipo certo / errado que me levaria a divagações sobre polêmicas 

inúteis. Escolho outro caminho e recupero um conceito da Psicanálise para me apoiar ao que 

entendi das visões dos autores comentados, as quais apresentam semblantes56 que tentam 

capturar Freire numa determinada direção.  

No entanto, como a apreensão de seu pensamento é complexa, torna-se difícil capturá-

lo unicamente por meio de recortes históricos, psicológicos, sociológicos ou pedagógicos. Tal 

dificuldade, porém, não invalida o trabalho construído pelas visões desses autores, cujo valor 

é circunscrito a um enfoque que apenas reforça a complexidade de uma determinada ação 

humana, ou seja, o projeto de Paulo Freire.  

É importante ressaltar a insuficiência do saber como paradigma de definição de um 

juízo, em conseqüência da incompletude, a qual ele reconhece que o acompanha. É, portanto, 

o diálogo na pauta inter-relacional que dará caminho para o processo de “saber mais” – uma 

operação infindável – que não quer dizer nem saber tudo, pois a inconclusão humana não o 

permite, mas, curiosamente, se alimenta dessa angustiante incompletude, uma pulsão para o 

saber mais.  

 
Penso também que se preocupar com imobilizar o diálogo é falhar na 
compreensão de que a linguagem escrita tem a aparência, mas apenas a 
aparência, de tornar imóvel o dinamismo da oralidade. Na verdade, a 

                                                 
55 Rui de Celso Beisiegel – depoimento concedido na FE-USP, coletado em mar./2004, em fita de áudio cassete, 
por este pesquisador.  
56 O conceito de semblante é usado por Lacan e se define a partir do lugar em que a fala se exprime. O semblante 
ocupa o lugar que se supõe como uma verdade que comporta a distorção entre o sujeito do enunciado e o sujeito 
da enunciação. Ver também no item 2.8 deste Capítulo. 
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linguagem escrita não torna nada imóvel, mas em certo sentido ela fixa a 
força da linguagem oral. É por isso que a leitura do texto escrito deveria ser 
a reinvenção do discurso oral. [...] A incompletude do texto pode ser tão 
importante quanto a completude em um momento histórico determinado, 
pois é a incompletude que envolve o leitor num processo de reinvenção 
continua do texto no contexto cultural e histórico próprio dele ou dela. 

(FREIRE, 2001b, p. 72-3)  

 

Haverá sempre algo que escapará daquilo que se tenta simbolizar. Talvez, seja tal 

prerrogativa um importante cuidado que se deve ter ao estudar um pensamento. Um excesso 

de certezas sobre aquilo que se lê, que se vê, ou que se ouve dizer pode afastar o pesquisador 

de dados importantes que o sujeito, às vezes, não demonstra, pois o processo de estruturação 

de uma idéia delineia-se entre fragmentos imprecisos e se constitui numa ordem gnosiológica 

que é complexa que pode implicar ou não o sujeito na elaboração do pensamento que pretende 

objetivar – são sinais de sua singularidade e, Freire diria, de sua incompletude.  

Essa reflexão me remete à proposição de que, ao tratar as diferenças do sujeito na 

educação, é imprescindível perceber a singularidade que envolve os processos educativos. Tal 

temática é discutida por Mrech (1999, p. 7), quando aborda a escolarização de crianças: “não 

basta apenas trabalhar com as crianças em geral, é preciso escutar uma a uma”. 

A propósito entendo que a eleição de um único parâmetro de análise sobre 

determinada obra, reduz a amplitude do trabalho e compromete a percepção de fundo que ela 

pode conter. Parece-me interessante o fato de que Freire tivesse se valido de um amplo 

espectro de escolas de pensamento para a construção de suas idéias. Alguns críticos acreditam 

que se trata de um “sacrilégio” epistemológico e de uma conduta tautológica57. Um exemplo é 

o fato de Freire tomar o Cristo e Lênin como “camaradas”,58 referindo-se a eles em contextos 

distintos de seu trabalho e absorvendo-lhes uma teleologia que em nada desmerece sua 

proposta.  

Entendo como traduções fundamentalistas aquelas que erguem barreiras ao exercício 

do pensamento plural, fechando-se às diferenças, pois recordam a pretérita escolástica do 

século XII ou até mesmo o disfarce da roupagem positivista que entifica o saber legitimado 

pelos cânones da ciência. Essa postura decorre de um entendimento que vai na direção dos 

                                                 
57 (LALANDE, 1.996, p. 1.108), c. Sofisma que consiste parecer demonstrar uma tese repetindo-a com outras 
palavras. 
58 Ver Cintra (1998, p. 79, 110):  “A erótica interior à ética, sua autenticidade religiosa: e(ró)tica! A todo instante 
o ‘teísmo’ do amor não elide o ateísmo da liberdade. (...) nem a base cristã desaparece nem a base marxista 
parece modificar substancialmente os princípios da sua pedagogia.” 
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fundamentalismos, ou seja, a simplificação, quando faz a opção por um único olhar que 

pretenda recobrir o trajeto percorrido por Freire.  

Verifiquei essa contradição e seus impasses nas próprias experiências com educação, 

quando me ancorei nos “modismos” teóricos, os quais direcionam muito da “prática” a uma 

tal “receita de bolo” que pretende dar as respostas. O contraditório é ver professores que 

apelam para um discurso inovador e estão sempre à procura de algo diferente do que vêm 

fazendo, mas, às vezes, quando algo diferente chega às escolas, logo dizem o tradicional: “já 

fazemos assim há muito tempo, mas não adianta com esses alunos”. 

 
 
[...] O discurso técnico retirado dos modelos acaba funcionando como ‘fala- 
competente’ disposta a justificar a ação dos educadores, a eximir as 
responsabilidade do sistema educacional e a transferi-las para o indivíduo, 
para o aluno. (BELINTANE, 1997, p. 10) 
 
 

Percebi que a temática da linguagem se faz presente de forma especial em todos os 

autores estudados e é o eixo substancial para materializar os aspectos enfocados nas diversas 

argumentações do discurso freiriano. 

Como visto anteriormente, a abordagem de Beisiegel recusa qualquer idéia relativa a 

fases ou períodos. Destaquei de suas afirmações, uma relativa dificuldade confessada para 

“compreender e explicar” as razões que determinam mudanças e orientações do pensamento 

de um autor. Tal assinalamento é um dado significativo, tendo em vista que esse testemunho 

deixa portas abertas na amplitude interativa da obra, esquivando-se de ortodoxias que possam 

velar novos encadeamentos nos escritos de Freire. 

Beisiegel menciona em seu trabalho um processo de utilização da linguagem que passa 

pela oralidade: a escrita e a leitura do mundo aplicadas à prática educativa marcam a 

configuração representativa de um trabalho de criação que não se pretende totalizante, mas 

sim, práxis. Metaforicamente, percebo que a explicação do pensamento de um autor pode se 

achar sob uma hipotética “cortina de fumaça”, que não possibilita a apreensão da sua 

totalidade nos processos de “compreender e explicar”, já que ficará um resto, uma sobra 

inapreensível.  

Como pesquisador experiente que é, Beisiegel conviveu com Paulo Freire e reconhece 

com cautela epistemológica o perigo dos reducionismos. Ele analisa em seu livro (1982) a 

trajetória de Freire, após perscrutar minuciosamente depoimentos e de cruzá-los com autores 
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lidos pelo educador pernambucano, desse modo, fugindo de precipitações imaginárias 

conclusivas sobre a práxis freiriana.  

Com base nesses apontamentos, entendo que Beisiegel vê Freire numa complexidade 

pós-moderna que supera uma primeira imagem simplificadora e permite percebê-lo de um 

lugar que é móvel e, por isso, difícil de apreender, fato que acarreta uma dificuldade para 

amarrá-lo a um ou outro enfoque semblamático. A própria linguagem, concebida como meio 

para expressão das idéias de um autor, tem limitações ao fazer a ponte entre o pensado e o 

realizado pelo sujeito. Nesse sentido, é possível recordar que a Psicanálise considera existir 

uma óptica exclusivamente simbólica, a qual não abarca a dimensão completa de uma 

determinada ação do sujeito, uma vez que há algo que sempre escapa e não é apreendido.  

O outro aspecto da argumentação de Beisiegel implica reconhecer o trabalho do 

educador em sua própria história, na qual ele se constituiu como sujeito histórico em contínuo 

processo de ação e reflexão.  

Freire não deve ser considerado apenas pela proposta da educação de adultos, mas 

como um sujeito constituído num mundo de contradições, lutas e linguagens, revelado em um 

discurso que é a marca de sua história. Sua trajetória de criatividade revela inúmeros traços 

criativos, uma habilidade no manejo da palavra ao simbolizar o pensamento que tem como 

fim resgatar o ser mais pelo dizer a sua palavra. Ele passou pelas experiências da escola 

informal e da formal; pôde vivenciar cada uma e construir seus próprios juízos, para, 

finalmente, sonhar com um projeto de educação peculiar. Foi perseguido, recusado pelo 

governo de seu próprio país, mas teve chances para desenvolver suas idéias, experimentando-

as em distintos contextos, sendo bem mais que um fenômeno localizado.  

O olhar de Beisiegel o vê como um sujeito em processo dialético permanente e, por 

isso, em sua trajetória, “houve um enriquecer de posições” (1982 p. 292), características 

peculiares ao seu modo de pensar numa base plural de apreensão contextual, motivo pelo qual 

atingiu objetivos tão significativos em sua jornada. 

Por sua vez, Gadotti mostra um Freire composto por uma latinidade (sua cultura) 

aliada a uma dialogicidade, (sua expressão cultural) aspectos enfatizados na sua abordagem e 

que interessam pela ligação de cultura e linguagem. A fala que é libertária para os povos da  

América oprimida, não o poderá acontecer sem o diálogo, um meio para os povos latinos se 

constituírem povo livre. A relação educativa pensada na sua materialidade, um pensar-fazer-

pedagógico que pressupõe um educando, um educador e a transferência que os aproxima e, 
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quiçá, os distancia, dependendo de onde se enuncia. Tal lugar pode ser mais que uma medida 

espacial: pode ser uma condição oral e falar nisso é mais que expressão, é dito singular. O 

conhecimento dialogado pretende tecer um saber que vincula processos emergentes na 

dialética educativa. Há um intercâmbio de saberes, de lugares diferentes e semelhantes, de 

pluralismos, em que a linguagem se faz mediadora. 

Scocuglia menciona as polifonias de Paulo Freire que é onde vejo destacar a relação 

com a discursividade plural que se desloca entre as dimensões das três fases que o autor 

defendeu: as vozes de Freire se interpenetram criando um campo de politicidade. Ele, 

transitando nas teorias dos autores os quais se baseou, sem justapor uma idéia a outra e, delas, 

fazendo a sua, essa é a característica do pensar singular e plural de Freire, impossível de se 

capturar na totalidade. 

 Vejo nas contribuições críticas de Vanilda Paiva uma abordagem de Paulo Freire 

sobretudo, focada na alfabetização e na educação popular, período que indica momentos de 

diretividade e de não-diretividade circunscritas à ação pedagógica que ela nomeia como 

postura autoritária.  

E, ao comentar a aproximação de Freire com autores que o influenciaram no período 

da criação do “método”, a autora salienta um posicionamento marginal e ingênuo mantido em 

relação a tais idéias, embora não negue que algo foi capturado. Esse destaque à 

insubstancialidade do diálogo de Freire com os autores tanto pode ser percebido como uma 

fragilidade, como ela afirmou, como também pode ser reconhecido – sob o meu olhar – como 

a marca de singularidade que Freire imprimiu em sua obra, sendo esse um outro modo de 

análise de sua trajetória. Paiva afirma que “Freire deve ser deixado por si mesmo” e, mais 

uma vez, o que poderia desmerecê-lo é o que o torna singular na sua práxis. 

Enfim, cada autor estudado nesta análise trouxe na sua interpretação abordagens 

distintas que, em certa medida, escoram suas periodizações nas linguagens de Freire, ao 

apresentar a visão que tiveram do educador. As periodizações estudadas colaboram para 

delinear a complexidade do processo de construção da obra freiriana, sobretudo, porque a 

linguagem atravessa os comentários, enquanto as abordagens passam por diferentes 

esquadrinhamentos teóricos que guardam entre si aproximações, divergências e retomadas, 

mas, invariavelmente, transitam das palavras à palavra, esculpindo pensamentos dizíveis e 

indizíveis.  
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2.8 A trajetória pela linguagem: periodizações ou outro percurso? 

 

Procurei, ao longo dessa reflexão teórica, resgatar a relação de Freire com a linguagem 

desde a infância à vida adulta. Para tanto, discuti as periodizações que alguns de seus 

estudiosos teceram, demonstrando elementos significativos da ligação de Freire com a 

linguagem em sua obra ao evidenciar a singularidade que o marca como sujeito pela e com a 

palavra. 

Ao partir da percepção de que as periodizações refletem semblantes de Paulo Freire, 

chega-se a uma primeira constatação: é possível  construir um semblante a partir da eleição de 

um enfoque epistemológico, seja ele histórico, sociológico, político ou cultural. Isso não quer 

dizer que o enfoque escolhido seja suficiente para capturar o sujeito no que ele deixou 

transparecer simbolicamente de sua ação no mundo.  

As contribuições da Psicanálise sugerem compreender que as posições estudadas 

refletem o eixo de captura da Sociologia, do posicionamento político, da História, da Cultura 

e das idéias referidas a um saber e, portanto, a um semblante. Dessa forma, pensei em apontar 

outra maneira de percepção, ao trazer para o debate o lugar do semblante como o saber 

suposto que vem nos fazer uma representação e explica que a “verdade” supõe algo, mas o 

registro do saber se mostra inconcluso59 como o próprio sujeito.  

 
 
O saber é da ordem do semblante. Ele se encontra atrelado ao processo do 
sujeito. Não se trata mais de um saber universal. Ele se apresenta sob várias 
vestimentas. Todas são semblantes, nenhuma é a coisa. Por isso, é preciso que 
nós não confundamos saber e verdade. [...] Além disso, Lacan acrescenta que 
mesmo assim, o professor enquanto um semblante não é capturado enquanto 
tal. Isto porque todos os significantes, significados e sentidos vazam. Ou seja, 
todos eles escoam, sem ainda revelar o aluno, o professor, o saber, a verdade. 
Esta última, mesmo na análise, só pode ser entredita, dita pela metade. Vai 
sempre ficar faltando a outra metade. (MRECH, 1997) 

 

                                                 
59 Em uma percepção focada pela Psicanálise lacaniana, essa apreensão imaginária e simbólica do sujeito 
(semblante) estaria no primeiro andar do grafo do desejo (Eu); o andar superior que seria aquele da leitura da 
palavra “plena” demonstraria um nível maior de verdade desse sujeito, expresso pelo Grande Outro (A), mas que 
não é limite para a revelação sobre o sujeito em questão. 
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Primeiramente, como decorrência das concepções da Psicanálise, é possível que os 

paradigmas assumidos pelos autores comentados anteriormente representem leituras 

imaginárias e simbólicas de Paulo Freire, pois recorrem a um conjunto de teorias e conceitos 

cruzados a um que fazer e explicados por um como fazer que, reunidos num pensamento 

organizado, traduziram-se por uma simbolização. Como bem percebe Mendonça, (2001, p.92) 

algo escapa “o saber científico não possui um ponto de basta, sempre permanecerá uma 

‘sobra’ desse fenômeno que não se conseguirá teorizar.”.  

Em segundo lugar, essas leituras apresentam-se como construções imaginárias e 

simbólicas, pois compõem um conjunto de dados que objetivam capturar o objeto Paulo 

Freire, valendo-se tão somente de percepções do que ele dissera ou escrevera, isto é, por meio 

da concepção que cada um dos autores estruturou.  

Mas o Outro de Freire, que aparece nos equívocos, nos não-ditos, no redizer o dito e 

no erro está velado; há um resto não capturável, emergindo em pedaços e em detalhes 

discursivos “deixados de lado”.  

 
 
Do ponto de vista do self ou do eu, o “Eu” é quem dá as cartas: aquele nosso 
aspecto que chamamos de “Eu” acredita que sabe o que pensa e sente, e 
acredita que sabe por que faz e o que faz. O elemento intruso – aquele Outro 
tipo de fala – é deixado de lado, considerado aleatório e, portanto, sem 
nenhuma importância. (FINK, 1998, p. 20). 

 
 

É neste terreno árido que delineei meu plano de pesquisa e percebo que, neste 

investimento, torna-se fundamental esclarecer que a leitura psicanalítica contribui para 

demonstrar os limites próprios de qualquer construção imaginária ou simbólica. E, assim, é 

necessário reconhecer que tanto o exposto pelos autores quanto o empenho que fiz para 

apresentar uma outra leitura dessas contribuições estarão invariavelmente submetidos a esses 

limites, embora cada um revele aspectos que permitem conhecer um pouco mais desse grande 

educador.  

As leituras simbólicas e imaginárias, na tentativa de capturar o objeto Paulo Freire, 

nem sempre reconhecem os aspectos que escapam, porque é impossível apreendê-lo nas 

dimensões do que ele viveu, do que ele foi e do que ele deixou como legado. É evidente que 

as percepções apresentadas neste trabalho transmitem uma idéia (semblante), mas não 

podemos tomá-la como rigor de verdade, capaz de definir o sujeito pela referida imagem de 

captura. A linguagem falha quando menos se espera e, assim, é preciso cautela ética diante do 
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discurso, pois pode ser que o sujeito não esteja no lugar da percepção daquele que fala, que 

lembra o cogito lacaniano: “[...] soy donde no pienso y pienso donde no soy” (LACAN, 

1967).60 

O sujeito na psicanálise lacaniana se acha dividido entre o que diz e o que não diz, mas 

que pulsa na fala e emerge em fragmentos ditos sob a forma de “enganos discursivos”, de 

equívocos etc. Ele se acha traído entre o que diz e a verdade velada de seu dizer, aspecto que 

veremos mais pormenorizadamente no Capítulo V, no esquema L de Lacan, no “muro da 

linguagem”. 

 Considerando essa condição que o saber ocupa – o lugar de saber suposto –, pensei na 

possibilidade de outra leitura da obra freiriana que se tecesse pela linguagem, mas não, pela 

linguagem do saber que delineou vários semblantes de Freire e, por esse motivo, pergunto: 

será que não haveria um outro modo de percebê-lo que se tecesse pela linguagem subsumida e 

que está nos “não-ditos”, nos equívocos, nos tropeços, (FREUD, 1901) que poderiam oferecer 

uma outra percepção de Paulo Freire?  

 Este é o meu intento: delinear uma outra maneira de percebê-lo, indo pelo caminho do 

não-saber, pelo que se escapou ao sentido, rastreando as impressões psíquicas, que Freire 

deixou contidas na linguagem de seu texto escrito e nas demais fontes catalogadas de sua 

passagem pela Educação. 

 

 

2.9 Modalizações da posição do sujeito diante da linguagem 

 

À medida que fui realizando os levantamentos nos textos de Freire, constatei ser um 

fato merecedor de aprofundamento a questão da linguagem como fator que destaca uma 

presença significativa no conjunto da obra. A leitura de textos remeteu-me para além do 

escrito, da idéia simbolizada que se inscreve na redação textual entre necessidade política da 

aprendizagem e estruturação gramatical da língua, ou seja, há um processo de criação traçado 

pelo sujeito, quando o político e a estrutura da fala se mesclam.  

Fui percebendo nas reflexões do educador pernambucano que havia um algo a mais, 

que resgatava a singularidade em sua maneira de articular a práxis das relações com os 

educandos, preferindo a dialogicidade que sempre implica a presença dos sujeitos numa via 
                                                 
60 Cf. Jacques Lacan. Seminarios y Escritos. Seminário XIV, La lógica del fantasma. Classe 21, de 7/6/1967. CD 
Rom, Folio Views 4.1 (Versão de uso interno de la Escuela Freudiana de Buenos Aires ).  
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de mão dupla: daquele que fala e escuta e daquele escuta e fala. Falar é um ato político e 

implica a díade eu-outro e, no ato da pronúncia, há uma política inconsciente da “fala” que 

implica outra díade, o eu-Outro: 

 
 
Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente 
por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do 
outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar 
exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala.  

(FREIRE, 1996, p. 135). 

 

Com o intuito de sistematizar essas idéias, pensei inicialmente em delinear uma 

periodização pela linguagem, mas tal tentativa foi abortada, pois essa opção esbarraria em 

entificações das quais pretendo me distanciar, como ocorre com as leituras sociológicas ou 

pedagógicas de Freire.  

Outro fator que desestimulou esse caminho está por si mesmo no trajeto constitutivo 

da linguagem e não é possível concebê-la delimitando-a temporalmente por causa de sua 

condição de imprevisibilidade diante do sujeito que irá ou não dizer, sobretudo, quando 

tentamos localizar uma linguagem subjetiva nas entrelinhas do não-dito e que representa uma 

visão despretensiosa advinda do descompleto humano.  

Antes de prosseguir nesta reflexão, vale a pena explicitar que, durante a retomada do 

percurso de Freire, emergiram gradualmente algumas concepções da Psicanálise que foram 

objeto de meus estudos e optei por apresentá-las paralelamente ao que fui tecendo sobre o 

pensamento do educador. Entendi que, ao adotar esse procedimento, facilitaria a apreensão 

dos pontos de uma leitura psicanalítica do trabalho freiriano. 

Nessa perspectiva, percebo Freire sustentar pontos importantes no seu pensamento, 

como a questão que envolve a constituição de um sujeito que caminha para se reconhecer 

inconcluso. A visada da inconclusão leva todo aquele que se dedica à sua leitura a ponderar 

sobre a incompletude, condição inerente ao sujeito aberto a possibilidades, ao espaço de 

dúvida.  

A própria linguagem que traz uma imagem de completude pelo dito revelará a 

inconclusão em que o sujeito se encontra, seja no limite que o significado impõe (sua 

dimensão simbólica), seja pelos limites aos quais o homem e a mulher se acham submetidos 

na condição humana. Romão (2002, p. 53) estudou a inconclusão na visão de Freire e acentua 

que a incompletude humana nos lança na eterna busca da completude, da plenitude, tornando-
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nos seres utópicos “[...] nossa curiosidade inata é uma impulsionadora de nossa busca de 

plenificação. Não seria essa insatisfação algo que torna homens e mulheres procurantes 

incansáveis? Não estaria essa procura associada ao conceito de desejo, como lembra a 

Psicanálise?” 

 

 
[...] é essa consciência da incompletude que nos lança na aventura da eterna 
busca da completude, da plenitude, da conclusão, [...] nossa ‘curiosidade 
inata’ é um dos sinais dessa insatisfação permanente gerada na consciência 
de nossa não-conclusão e impulsionadora de nossa busca de plenificação.  
(op. cit., p. 53 grifos meus) 

 

A persistente recorrência da inconclusão no pensamento de Freire lembra-me que a 

fala humana reflete um discurso por terminar, porque sua forma manifesta é em grande parte 

uma versão incompleta. Percebo no discurso freiriano uma pista que passa tangenciando essa 

idéia e vai se delinear pelo desejo, que é a permanente busca do homem, em conseqüência da 

própria inconclusão61 – o sinal do sujeito desejante. Desse modo, não apenas temos sido 

inacabados, mas nos tornamos capazes de nos dar conta dessa condição de inacabado. Esse 

perceber é uma brecha, na qual, o sujeito se insere no campo dos possíveis: “Aí se abre para 

nós a possibilidade de inserção numa busca permanente.” (FREIRE, 2003e, p. 75).  

Tal busca me remete ao que Freire nomeou como pedagogia do desejo, aquela 

carregada de ações capazes de gerar nas pessoas sonhos, anseios e invenções na ordem da 

singularidade, um trajeto de implicação. “[...] A mim como educador não é possível 

construir os anseios do outro ou da outra. Essa tarefa cabe a ele ou a ela, e não, a mim” 

(FREIRE, 2001b, p. 37), ou seja, o educador entende que uma atitude messiânica por parte 

do educador em direção ao educando não favorecerá a esse se encontrar com o que deseja. E 

o desejo de cada um é o fator determinante para que haja uma construção singular. Não é a 

atitude paternalista de um educador que provocará uma decisão do educando que o implique 

ao seu gesto. 

O reconhecimento da inconclusão humana pode se relacionar à linguagem e é 

justamente pela linguagem que recorri para chegar às contribuições da Psicanálise, revelando 

a existência de uma ordem que se inscreve na subjetividade e, permanentemente, agrega a si 

significantes em cadeia, que emergem na fala estruturalmente não totalizável, pois algo 

                                                 
61 A incompletude é uma condição difícil de ser reconhecida na perspectiva de uma cultura fincada num 
mundo de ideais generalizantes que entificam a completude idealizada. 
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escapa ao simbólico que não é nomeado, deixando lacunas, um simbólico que é a dimensão 

representativa do sujeito. A ordem subjetiva é impossível de se completar, é a chancela do que 

é desejante. Nesse sentido, as relações estabelecidas consigo e com os demais estão 

submetidas à implicação do desejo, ou seja, o desejo que desemboca no ato do sujeito como 

decisão, seja por uma via de criação — que significa trilhar o caminho  possível — ou o não 

se implicar — e se alienar em circuitos de repetição como acontece com aqueles que não se 

responsabilizam. Porém, invariavelmente, o sujeito estará diante à responsabilização por sua 

decisão. Dessa forma, Lacan afirma, em Ciência e Verdade (1998, p. 873), que “Por nossa 

posição de sujeito, sempre somos responsáveis”, seja em que circuito estiver aquele que 

deseja. 

Como constatei, Freire não se escorou na lógica psicanalítica, mas é inegável a 

importância que sua obra confere ao desejo e ao sujeito que “diz a sua palavra”, a palavra 

verdadeira. Dessa forma, entendo que, por perceber que a opressão do educando estava 

estreitamente vinculada à problemática da linguagem, o educador foi resgatar em Saussure 

elementos sobre a relação da palavra com o sujeito e, assim, dar visibilidade ao que ele 

chamou de “libertação”: processo que promove a recuperação da condição de sujeito entre os 

oprimidos, pois “a linguagem não é exclusivamente um meio de expressão das impressões 

que temos diante do mundo [...] O que quer dizer que é impossível ter acesso ao significado 

simplesmente através da leitura das palavras” (FREIRE, 2001b, p. 56). Fica claro que o 

simbólico não é capaz de satisfazer pela mera nomeação.  

Sugestiva é a preocupação que ele teve com o que nomeou curiosamente por 

“mutismo”, fenômeno encontrado entre os grupos oprimidos e que se acha referido em 

algumas de suas obras.62  

Nesta trajetória, procurei abstrair elementos sutis do seu discurso rico de pistas, 

alimentando a investigação que aliava a relação da linguagem à libertação, processo entendido 

como condição para se tornar sujeito.  

E, nesse ponto, as contribuições de Ferdinand de Saussure sobre a Lingüística foram 

significativas para Freire, por contrariar a tradição de colocar em correspondência palavras e 

idéias de um sistema no qual tudo se achava imbricado com tudo (ILARI, 2004, p. 64). 

Percebo que o diálogo com tais leituras pode tê-lo inspirado nos primeiros passos para 

rever a tradicional maneira de pensar o discurso e sua relação com o sujeito. A leitura do 
                                                 
62 Pedagogia do oprimido (1987); Ação cultural para liberdade (2002b); Conscientização (1980) e Extensão ou 
comunicação? (1977). 
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mundo é inseparável da escrita do mundo, “ou seja, linguagem – e isso é uma questão 

lingüística” (FREIRE, 2001b, p. 56). 

Saussure descobrira na língua uma configuração legitimamente estrutural, ou seja, o 

conjunto de relações e objetos. Nesse sentido, o sistema torna-se preponderante em relação 

aos objetos tomados isoladamente.  

Freire (1979, p. 15) afirma “as palavras que constituem a frase a ser analisada não 

estão ali simplesmente jogadas, postas arbitrariamente”, o que denota haver um encadeamento 

dos termos. Ao tecer sua leitura da palavra, enfatiza “A análise crítica da frase nos 

possibilitará perceber a relação de seus termos, a formação de um pensamento estruturado, 

que envolve um tema significativo.” (op. cit., p. 43) e é esse procedimento que permite ao 

sujeito fazer o movimento dinâmico da ação e reflexão contextualizada à palavra. 

É interessante ressaltar que Lacan, inicialmente, também se valeu do pensamento 

estruturalista, do qual Saussure foi protagonista, para elaborar seus primeiros escritos. E, 

nesse trabalho, procuro possíveis aproximações entre Lacan e Freire. É inegável reconhecer a 

passagem pela Lingüística, com as contribuições de conceitos importantes para as teorias que 

ambos criaram. Essa postura implica retomar a linguagem como fundante na constituição do 

pensamento lacaniano e, por que não, freiriano? Diante dessa constatação, penso que é 

possível sugerir pontos de aproximações que não ocorrem intencionalmente, mas sim, por 

uma lógica própria à constituição do sujeito e que é inerente a qualquer ser humano. 

Como um primeiro ponto significativo, retomo a questão da fala. Na leitura 

psicanalítica, a fala constitui um campo que reconhece a prevalência do significante 

oferecendo o significado uma função complementar (simbólica), o que não quer dizer menos 

importante, pois “quem considerar a língua somente por seu valor habitual de significação e, 

podemos acrescentar, de comunicação conseguirá apenas descrever ou representar as coisas.” 

(FÉDIDA, 1991, p. 52).  

Por outro lado, para Freire, a fala é fundante na relação dos homens e mulheres para 

pronunciar o mundo, a palavra dita antecede a leitura de mundo. Particularmente, Paulo Freire 

enfatiza que, na relação educativa como espaço dialógico permeado por um elemento político, 

a provocação da leitura de mundo obriga o sujeito singular a redizer a sua palavra, processo 

que pode promover ou não um percurso de invenção (palavra verdadeira) ou de repetição 

(palavra oca). Ao pronunciar a palavra, Freire conclama educando e educador a uma re-

inscrição contínua da leitura do mundo, a que, ao meu entender, ele chama de “prática 
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consciente” própria à inconclusão do sujeito que fala a palavra e – por que não reconhecer 

também – da palavra que fala o sujeito? Não estaria nessa nova proposição a possibilidade de 

reconhecer o espaço do inconsciente entrecruzado com o do discurso consciente?  

Freire fala de uma prática consciente, era a expressão que suas referências teóricas 

ofereciam para ele simbolizar o dito; mas, garimpando o texto, vê-se que há construções 

discursivas que revelam a sutil presença do inconsciente ali, se mostrando. Para ver esse 

movimento, é preciso um esquadrinhar de seu discurso com os conceitos da Psicanálise e 

tomar sua fala em âmbito mais profundo, sem a percepção semântica como única vertente. Há 

um mais-que-valor na fala, por isso Freire almeja um ser-mais... 

Tais aspectos levam-me a ponderar que a re-inscrição a que ele se refere pode ser 

vista como o operador de uma inscrição que não foi completada, que deixou restos ou que se 

pre-tende-a, e, no campo do não ainda, se mostra descompleta, a requerer um “re-”  (prefixo 

que sugere uma outra vez, intencionado, desejante, para repetição de algo que falta, por isso, 

repetir, na tentativa de completar o que não se completa) ou alguma coisa que lembra o 

movimento pulsional de “abre e fecha”, mostrando e escondendo e, ao mesmo tempo, 

impedindo visualizar-se inteiramente ou que não se des-vela, que não se enuncia – o silêncio 

– e marca uma incompletude que demanda ser re-inscrita na possibilidade de criação. 

 

Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 
leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. [...] este movimento 
do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento 
em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. De alguma maneira, porém podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por 
uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente. (FREIRE, 2003a, p. 20). 

 
Permitindo-me também continuar a crescer e transformar-me em meus 
contextos. [...] Reinventar Freire significa aceitar minha proposta de encarar 
a história como possibilidade. Desse modo, o assim chamado educador 
freiriano, que se recusa a reinventar-me, está simultaneamente negando a 
história como uma possibilidade e procurando pela prova professoral, 
certeza de aplicações técnicas. (FREIRE, 2001b, p. 63). 
 

 

Dessa forma, ir nesse além do discurso de admitir lê-lo no campo do não ainda, como 

ele próprio nomeou, exige um esforço percuciente, no qual, ressalto que não há de minha 

parte qualquer pretensão de entificar um modelo que ostente recobrir totalidades, mas sim, a 
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de promover a introdução dessa visão como um “tema-dobradiça”63 que, de pronto, emerge no 

inesperado do diálogo, e do sujeito. No entanto, a trajetória até aqui percorrida convidou-me, 

na condição de pesquisador, a uma outra via para, reconhecendo a importância da linguagem 

na obra freiriana, investigar por meio das modalizações do sujeito diante da linguagem, os 

encontros e desencontros de Paulo Freire com a palavra, servindo-me do apoio da psicanálise 

lacaniana. 

Demonstrei em páginas anteriores, o comentário das periodizações que alguns autores 

fizeram da obra freiriana, passo agora a me valer das modalizações discursivas, para propor 

uma leitura do discurso de Freire, de modo a estabelecer uma articulação com a Psicanálise, 

escorado particularmente em Os complexos familiares na formação do indivíduo, de Lacan 

(1938). Leitura essa que me chamou a atenção, pois, neste artigo, se discute o processo de 

constituição do sujeito e de suas relações com os fenômenos implícitos à sua entrada na 

cultura, sendo a família o fator de estruturação desse processo.  

Somado a esse critério, um dos fatores relevantes na vida de Freire é a importância que 

ele conferiu à família – como se vê pelos fatos ocorridos desde o núcleo biológico, com o pai, 

Temístocles e a unidade familiar, a luta de Edeltrudes, após a morte do marido para manter a 

casa. Depois de casado, a vida com Elza e os filhos; e a última família, estabelecida com Nita 

quando, rompe a viuvez, depois de fazer o luto de Elza, e inicia uma nova etapa de seu 

percurso.  

A família sempre unida no casamento com Elza foi um significante que acompanhou 

permanentemente sua história e essa unidade está presente desde o sofrimento da vida pobre 

até a alegria de sua consagração como educador. Como se pode recordar, no auge do bem-

sucedido resultado pedagógico com a educação de adultos, sucedeu a perseguição política – 

com o Golpe Militar de 1964, com a conseqüente prisão de vários brasileiros e, dentre eles, 

Paulo Freire, todos considerados “inimigos do regime”.  

Em seguida, adveio a fatalidade da separação familiar em virtude do exílio às pressas. 

Dias após, então refugiado na Bolívia, se viu obrigado novamente a sair às emergencialmente 

por causa de um golpe de estado ocorrido lá. Somente no Chile, Freire se organizará e se 

                                                 
63 Cf. (Freire, 1987a, p. 66), “A introdução destes temas, de necessidade comprovada, corresponde, inclusive, à 
dialogicidade da educação, de que tanto temos falado. Se a programação educativa é dialógica, isto significa o 
direito que também têm os educadores-educandos de participar dela, incluindo temas não sugeridos. A estes, por 
sua função, chamamos temas dobradiça”. 



 105 

reencontrará com Elza e os filhos, abrindo uma nova seqüência de episódios tristes e alegres 

na tumultuada vida dos Freire. 

Passados dezesseis anos e findo o exílio em 1980, com a abertura política, ocorreu a 

volta para o Brasil. Um momento de reencontro com seus não-eus pessoais e geográficos, 

pessoas próximas que lhe trazem lembranças da luta com e pelos oprimidos e pela educação, 

como sempre, o seu desejo. O retorno traz as alegrias do reencontro com o país, segundo 

Freire, para re-aprendê-lo. 

Decorridos alguns anos da volta ao Brasil, uma dolorosa perda causa-lhe extremado 

impacto emocional: a morte de Elza, um parêntese que o abate profundamente e provoca um 

vazio confessado, a partir do qual ele expressa sua “não-vontade de mais viver”. No túmulo 

da esposa, ele coloca um primeiro poema: 

 
Quem me dera que eu pudesse  
passar de um tempo  
ao outro com a pressa e a maciez  
com que as nuvens andam  
no fundo azul do céu. 
          Paulo 22.11.86. 

 

Anos mais tarde, ele estabelece outro relacionamento: Freire reencontrou Ana Maria 

Araújo Hasche,64 amiga de juventude e sua orientanda de Pós-graduação na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Com ela, estabeleceu vínculos que deram origem a uma 

nova união conjugal, a partir da qual, Freire constituiu outra família, fato que colaborou para 

sua recomposição emocional.65 A professora Nita, assim chamada, trouxe-o de volta para vida 

como ele afirmou, possibilitando-lhe tecer outro laço entre ele e o mundo.  

Romão (2002, p. 56) relata em seu livro Pedagogia dialógica que, cinco anos mais 

tarde, mais de três de experiência no novo matrimônio, Freire sem que ninguém o soubesse, 

volta ao cemitério e fixa nova placa no túmulo de Elza. Os dizeres demonstram a ética de seu 

sentimento, da sua transição para nova história de amor para atá-lo a vida, sem a negação da 

esposa amada, atitude que me fez lembrar de um curioso fragmento de Lacan “quando creio 

amar-me, é então, justamente, que estou amando um outro”. Faz o luto que demarca o 

princípio de uma nova família, de uma nova vida, de um outro Freire, talvez:  

                                                 
64 Cf. Brandão (2005, p. 41) Ana Maria Araújo Hasche, após casar-se com Freire, passou a assinar Ana Maria 
Araújo Freire. 
65

 Sobre a importância de Ana Maria (Nita), Freire diz: “[...] que me devolveu o gosto bom de viver, quando a 
vida me parecia tão longe e quase sem esperança, a olhava!” (dedicatória no livro Pedagogia da Esperança). 
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Elza 
Corte fundo 
Dor intensa 
Noites sem manhã 
Dias sem sentido 
Tempo coisificado, imobilizado 
Desespero, angústia, solidão 
Foi preciso aceitar tua ausência 
Para que ela virasse presença 
Na saudade amena que tenho de ti 
Por isso, voltei à vida sem te negar. 
      Paulo 24.10.91 (op.cit, p. 56) 

 
A convivência Freire e Nita inaugura um tempo novo, um reluzir para o trabalho, com 

produção escrita, palestras, conferências no Brasil e no exterior, viagens, prêmios e 

reconhecimento internacional, além de entrevistas, artigos e vídeos em mídias de diversas 

naturezas. Nos últimos anos de sua vida, Freire trabalha em ritmo menos intenso, mas 

constante, até a sua morte, em maio de 1997.  

Pretendo destacar as profundas ligações que Freire estabeleceu em vida com a família 

e o tanto que essa instituição é significativa para ele, de tal maneira que não há rompimentos, 

senão a continuidade na diferença que o tempo trouxe. 

 

 

2.9.1 Os Complexos Familiares de Lacan (1938) como apoio ao estudo do percurso de 

Freire 

 

Revendo os eventos biográficos e recuperando episódios citados, depoimentos e 

entrevistas do percurso vivido por Freire, fui constatando a importância vital do significante 

família, marcando sua trajetória. Para compreender essa referência profunda, buscamos nas 

contribuições da Psicanálise conceitos apresentados por Lacan em seu texto Os Complexos 

Familiares na Formação do Indivíduo  (1938/2003). 

E, a partir desse trabalho de Lacan, desloco o olhar para perceber o significante família 

num além das concepções bio-sócio-antropológica, costumeiramente veiculadas sob enfoques 

somente imaginários. Lacan (1938-2003, p. 35) considera haver uma participação da família 

como objeto e circunstância psíquica que desempenha um papel organizador do 

desenvolvimento psíquico. 
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Faço a seguir um breve comentário a respeito desse importante texto de Lacan, um dos 

seus primeiros trabalhos, no qual ele tece uma abordagem da família por um viés estrutural. 

Conforme esclarece Miller (2005), o título dado à publicação coordenada por Henri Wallon,66 

A família, não corresponde à dimensão profunda do texto, o que provoca um sério problema 

conceitual, pois revela uma concepção redutora do pensamento lacaniano em relação à 

complexidade implícita em experiências familiares.  

Lacan, desde o início de sua obra, é enfático ao resistir à tentativa filosófica de reduzir 

a família humana a um fato biológico ou a um elemento teórico da sociedade. Apesar da 

orientação sociológica do texto, ele é mais que isso, pois assevera que “a família não é 

natural, não é um fato biológico, mas um fato social” que desempenha um papel primordial na 

transmissão da cultura, abstraindo conceitos de Lévi-Strauss para tanto. Nesse mesmo texto, 

está expresso um outro fator significativo: embora apresente elaborações sobre a dimensão 

inconsciente, oferece também certa realidade do ambiente familiar em duplo aspecto, 

circunscrito por fatores culturais que são de relevância no estudo da palavra e da condição de 

sujeito no conjunto do pensamento de Paulo Freire.  

O texto Complexos Familiares caracteriza-se por uma teoria do desenvolvimento 

definida em três tempos essenciais: Complexo de Desmame, Complexo de Intrusão e 

Complexo de Édipo (MILLER, 2005). Os complexos e imagos, os sentimentos e crenças são 

constituídos como fenômenos do desenvolvimento psíquico no caldeirão da cultura em que os 

sujeitos se acham imersos e resultam da vivência da criança no ambiente familiar vindo a 

repercutir na idade adulta, quando são reproduzidos. 

Sobre os Complexos Familiares, Lacan escreve:  

 
a) Sua forma representa essa realidade no que ela tem de objetivamente 
distinto em uma dada etapa do desenvolvimento psíquico, essa etapa 
especifica sua gênese. [fixação] 
 
b) Sua atividade repete no vivido a realidade assim fixada, cada vez que se 
produzem algumas experiências que exigiram uma objetivação superior 
dessa realidade; essas experiências especificam o condicionamento do 
complexo. (LACAN, 2003, p. 34 grifos meus) 

 

Lacan atribui uma importância capital à cultura nesse texto e, curiosamente, percebo 

na obra freiriana semelhante destaque para a cultura, assumindo um aspecto fundante para a 

experiência do sujeito, desde as primeiras obras, seja na leitura de mundo, seja no processo de 
                                                 
66 Encyclopédie Francaise, organizada por Henri Wallon e dedicada à vida mental. 
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empoderamento pela educação crítica. A meu ver, a preocupação com a educação crítica 

considerando a cultura em Freire, já é um indicador de que há algo além de um circuito de 

militância política.  

Fávero (1983, p. 75) pontua: “A tarefa da cultura popular não é exclusivamente um 

meio político, um trabalho de preparação das massas para a conquista do poder. A tomada do 

poder não extingue a cultura popular [...]”. E, em quase todos os seus escritos, Freire cita 

inúmeras vezes a cultura como fator de interferência no processo educativo, por isso ela é um 

elemento sugestivo à investigação em curso. Desde a escrita de sua tese, Educação e 

atualidade brasileira (1959/2001),67 passando pela Pedagogia do oprimido (1978/1987a), 

encontrei só nessa última, 147 vezes a palavra cultura e suas derivadas. Na Pedagogia da 

autonomia (1996), último livro escrito por Freire em vida, o vocábulo aparece 25 vezes. 

Percebo, assim, entre a inicial e a última de suas obras a importância da cultura para o 

pensamento freiriano como comprovam as citações: 

 

[...] os nossos futuros mestres, em qualquer escola normal do país, deviam 
estar sendo formados com alto senso de responsabilidade profissional. 
Identificados com sua tarefa. Cônscios de seu papel altamente formador. 
Convictos da urgência de sua ação numa sociedade em que se contradizem as 
forças democratizadoras emergentes, com velhos complexos culturais 
antidemocráticos. (FREIRE, 2001c, p. 102, grifos meus)

68  
 
A ação cultural que se orienta no sentido da síntese tem seu ponto de partida 
na investigação temática ou dos temas geradores, por meio da qual os 
camponeses iniciam uma reflexão crítica sobre si mesmos, percebendo-se 
como estão sendo. (FREIRE, 2002b, p. 40, grifos meus) 

 
A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a 
cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que o que 
ocorria e ocorre no domínio da vida, a ‘espiritualização’ do mundo, a 
possibilidade de embelezar como de enfear o mundo e tudo isso inscreveria 
mulheres e homens como seres éticos. (FREIRE, 1996, p. 57, grifos meus) 

 

Posso entender que a cultura, para Freire, está para o sujeito assim como o sujeito para 

a cultura na dimensão em que pensou a Educação como prática da liberdade, um espaço para 

a criação do que é singular naquilo que a liberdade abre como oportunidades. O maior 

exemplo foi seu projeto de educação vivido no nordeste brasileiro, que vai além de 

alfabetizar, mas recupera uma condição de sujeito no educando.  
                                                 
67 Texto escrito para concorrer à cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de 
Pernambuco, em Recife. 
68 Nesse livro, a expressão complexos culturais, aparece cinco vezes. 
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Se a cultura é um significante para Freire que permeia todo seu percurso, 

coincidentemente, pode-se perceber em Lacan essa preocupação. Claro que são enfoques 

distintos. Dessa forma, ao retomar o comentário de Miller (2005) sobre o texto de Lacan e seu 

Os complexos familiares na formação do indivíduo (1938/2003), percebe-se em referência à 

cultura, uma instância que prenuncia indiretamente o que seria o sucedâneo do simbólico nas 

futuras elaborações lacanianas e a dominância como fator cultural na comunidade de falantes. 

 
 
Sua conservação e seu progresso, por dependerem de sua comunicação, são, 
acima de tudo, uma obra coletiva e constituem a cultura e esta introduz uma 
nova dimensão na realidade social e na vida psíquica. (LACAN 2003, p. 29).  

 
 

Esse fator de obra coletiva abre-se à fecundidade da palavra, na qual, se desenvolvem 

as modalizações discursivas em polifonias que demonstram como o dito é dito “molhado” de 

cultura, o qual defendo ser uma dimensão significante. Em virtude dessa especificidade há 

que se concordar com o pensamento lacaniano, pois o discurso não pode ser delimitado 

apenas ao biológico, dado que as instâncias culturais dominam as naturais e interferem em sua 

estruturação. Em termos mais amplos, a família transmite estruturas de comportamento e de 

representação cujo funcionamento ultrapassa os limites da consciência, visto ter uma gênese 

coletiva. Quando Lacan afirma que, em certo sentido, é admissível a essa “estrutura” cultural 

ser acessível aos métodos de psicologia concreta, um “mas” se impõe. E, ao avançar na 

complexidade das relações mais íntimas que envolvem autoridade familiar, leis de parentesco 

e heranças dentre outros traços, há um obscurecimento das relações psicológicas decorrentes 

da influência da cultura que as embaralha.  

Fundamental ao pensamento lacaniano é destacar a relação entre cultura e linguagem, 

pois nascemos em um mundo de discurso ou de linguagem que precede o nascimento e 

continuará após a morte, ou seja, antes de uma criança vir ao mundo, há um lugar para ela 

junto ao universo lingüístico dos pais biológicos (ou daquele que dela estiver próximo) e que, 

por um léxico de palavras herdadas de séculos de cultura, irá se constituir o Outro da 

linguagem. “O Homem fala, pois, mas porque o símbolo o fez homem.” (LACAN, 1998, p. 

278). Dessa forma, reforça-se que a cultura superpõe a natureza para além das ligações 

biológicas que constituem as famílias. 

Pode-se visualizar a atualidade dos Complexos Familiares na importante concepção 

que Lacan conferiu ao “social”, mas sem cair na entificação do viés sociológico, guiando-se 
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pelo campo da cultura. “Não há natureza que não seja remanejada pela cultura, de tal maneira 

que o fator cultural domina.” (MILLER, 2005). A cultura tem ocupado um espaço na 

contemporaneidade que não pode ser ignorado, sendo essa uma contribuição do texto dos 

Complexos. Não podemos mais pensar a família fora de um circuito dialético, em que os seus 

vários atores interagem em torno de tramas de identificações e processos que envolvem as 

relações familiares. 

Mas não é visível somente na família hodierna o fenômeno cultural. Vê-se a forte 

presença de circuitos inundados pela cultura nas escolas, na quais, tanto os educandos como 

educadores se deparam com novos modos de os jovens estudantes lidarem com o outro, que 

emergem de suas preferências musicais ou de manifestações afeitas às áreas de gênero e 

etnias.  

No mundo do trabalho, os dramas vividos diante das exigências do cotidiano 

profissional modificam as relações de família, interferem nas preferências e imposições que 

definem o que se exibe no aparato midiático, de efeito homogeinizador, o que implica novas 

formas de lazer, ao estabelecer outras vias de relação interpessoal, como é o caso da virtual ou 

do voyeurismo. A lógica do capital favorece o aumento das desigualdades sociais, acirrando 

conflitos e expondo com mais vigor particularidades da vida privada até então encobertas e 

que, a cada dia, torna-se mais pública em nome de variáveis como se vê a questão da 

segurança. Vive-se numa época do sujeito, embora ele seja ainda subjugado ao modelo e ao 

protocolo para manter sua condição rendida. 

Segundo Forbes (2005, p. 25), a sociedade caminha para um mundo mais horizontal na 

era pós-industrial, mas, nos países de capitalismo tardio,69 como é o caso do Brasil, há ainda 

uma forte estrutura vertical que se defronta com a falta de ética pela exploração predadora do 

outro alinhada com o que Lacan nomeou como “discurso capitalista” 70, seja por meio do 

poder ou de protocolos que objetivam evitar “erros” prescritos nas cartilhas de educação 

regular à empresarial das chamadas “escolas-empresa”. A nostalgia discursiva dos “velhos 

tempos”, vem com a aparência de novidade, mas, apenas repetem o modelo. Forbes remete ao 

saudosismo conservador de receitas iluministas, como a volta nas escolas à “educação moral e 

                                                 
69 Cf. João Manuel C. de Mello (1994). 
70 Cf. Lacan, (Seminario XVI, Clase 2 del 20 de Noviembre de 1968.) “Así  es como se define el en mercado la 
función del valor de cambio. existe el valor no pago en lo que aparece como fruto del trabajo, en un valor de uso, 
en lo que el verdadera precio de ese fruto, ese trabajo, no es pago, aunque es pagado de modo justo, por relación 
a la consistencia del mercado. Esto, en el funcionamiento del sujeto capitalista, ese trabajo no pago, es la plus 
valía. Este es el fruto de los medios de articulación que constituye el discurso  capitalista de la lógica  
capitalista.” 
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cívica” – o “remédio” para os alunos indisciplinados que “não ouvem o professor” – ou a 

censura à TV, que tem aviltado “os bons costumes”. “Na era industrial, a família, a empresa e 

a política são piramidais até que, com a globalização, isso muda”. Se, até então, essa 

sociedade verticalizada era pai-orientada,71 com a globalização, as coisas se deslocam da 

verticalidade para uma horizontalidade, porque “o poder da família não está mais no pai”, até 

então, o provedor, o eixo de poder e a autoridade. Como demonstram fatos fartamente 

anunciados na imprensa – um de violência e o outro de inversão de valores da hierarquia 

familiar: 

 

— Uma jovem de classe A uniu-se ao namorado e mataram o pai e a mãe e, 
logo em seguida ao crime, ofereceu um churrasco para os amigos em casa... 
 
— Muhamad Yunus, chamado de “banqueiro dos pobres”, fundou um banco 
na Ásia que empresta dinheiro preferencialmente para mulheres que 
sustentam sua família com pequenos negócios e que necessitam de crédito 
para se desenvolver.  
 

Nas escolas, as transformações não se fazem menores requerendo uma mudança de sua 

estrutura em que se percebe o desconforto dos “protocolos” que tentam restabelecer o que não 

é mais possível, conforme Mrech (1999) acentua:  

 
[...] pois, antes de observar como o aluno estrutura o seu raciocínio, o 
professor já está às voltas com um procedimento de encaixe, tentando vê-lo 
como aluno normal, com distúrbios de aprendizagem ou com algum tipo de 
deficiência. [...] certos aspectos têm sido continuamente ressaltados no olhar 
tecido pelo professor: 

-‘crença na existência de um aluno ideal...’ 
-‘baixa expectativa dos professores quanto à capacidade de 
aprendizagem dos alunos provenientes de camadas populares’ 
-‘Atribuição do fracasso escolar a fatores extra-escolares, como família 
e desnutrição, sendo a família considerada o principal responsável .’  

Essas premissas ideológicas eximem os professores da responsabilidade na 
produção escolar e a remetem para o aluno, que não tem como contestar. 

(1999, p. 43) 

 

Segundo Forbes (2003a) por volta de 1970, houve uma “reviravolta do real, [...] 

começou a escapar coisas demais, então nós tínhamos que nos defrontar mais com aquilo que 

escapava do que com aquilo que a gente dava conta”. Esse indicador de impotência remete 

aos impossíveis e, diante deles, nada mais resta senão a invenção.  

                                                 
71 O pai representa a figura central, aquele em repousa o eixo da autoridade constituída. 
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É preciso, pois, inventar um outro modo de fazer laço, já que os modos antigos são 

ineficazes, nem na escola nem entre as famílias e suas novas configurações. Os Complexos 

nos permitem rever a família em uma ordem diferente da biológica ou sociológica; 

contrariamente, permitem perceber uma desordem ordenada ao seu tempo, à sua ética.  

A sociedade antiga possuía uma estrutura centrada no pai (homem) e a atual privilegia 

uma concepção que valoriza igualmente os dois sexos. Trata-se agora da família 

desconstruída, moldada no cadinho da cultura que força mudanças em outra direção. 

Compreender a família, partindo não de sua causalidade biológica, mas, da psíquica é 

uma aposta em outro caminho que irá esquivar-se do modelo moderno-iluminista de um saber 

totalizante, por oferecer um modo de perceber o outro que o descentra da generalidade e 

prioriza o sujeito. A Psicanálise lacaniana trabalha seu corpo teórico no sentido de colaborar 

para que assim seja e os Complexos Familiares recuperam o olhar sobre o sujeito. 

 

 

2.9.2 O complexo de Desmame: a primeira modalização 

 

Dessa forma, para apreender os Complexos Familiares, o primeiro deles que Lacan 

explicita é o Complexo de Desmame, considerado o mais primitivo do psiquismo humano. 

Sua atribuição é a de fixar a experiência da relação de amamentação, uma dependência 

conseqüente das necessidades de sobrevivência do bebê que “representa a forma primordial 

da imago materna, fundando os sentimentos mais arcaicos e estáveis que unem o indivíduo à 

sua família.” (1938/2003, p. 36).  

Considerando as características modais do discurso freiriano, pensei em estabelecer 

como  Primeira Modalização da Linguagem de Freire aquela fala oriunda das primeiras 

simbolizações de mundo na relação com os não-eus pessoais, relacionando-as aos interesses 

afetivos de processos identificatórios do sujeito Freire com o seu círculo de convivência 

próximo – desde o acolhimento dos pais; a juventude, a luta de Edeltrudes para educá-lo 

sozinha; as lembranças deixadas por professoras que Freire afirma que o respeitaram na sua 

maneira de relacionar coisas, palavras e o mundo simbolizados pela escrita; os irmãos e 

amigos, com quem partilhou suas experiências adolescentes de solidariedade, exigidas pela 

vida difícil. Todo esse processo demonstra claramente a presença do núcleo familiar e aponta 

o Freire “falante”, que lia o mundo protegido de sua malvadez.  
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[...] pois os meus não-eus pessoais foram meus pais, minha irmã, meus 
irmãos, minha avó, minhas tias e Dadá, uma bem-amada mãe negra que, 
menina ainda, se juntara à família nos fins do século passado. Foi com esses 
diferentes não-eus que me constituí como eu. Eu fazedor de coisas, eu 
pensante, eu falante. (FREIRE, 2003e, p. 24, grifos meus). 

 
 

Baseando no contexto desse escrito e em demais textos da obra, abstraí o elenco de 

modais, de pertença ao grupo, estar com os próximos, os quais estabelecem uma conexão 

amistosa que remete minhas observações à ligação ao seio materno –o lugar da proteção, da 

união mãe-filho referidos na primeira modalização.  

Como modais, destacam-se: amorosidade / amor / desamados / amados /; nós/ juntos/; 

encontro/ desencontro/; amigos / amizade / diálogo/ humanização/; com / comunhão. 

O complexo de desmame e seus sinais poderão ser percebidos na aproximação com a 

primeira modalização da linguagem que marca Freire intensamente em sua trajetória. Posso 

caracterizar esse assinalamento perceptível na relação com outro que evidencia sua 

manifestação na permanente aproximação do educador com os educandos, com a 

professorinha, com os amigos. Percebe-se sempre uma “par-ceria” que é um par e lembra o 

acolhimento, a conexão. Por isso, as falas dos demais em sua vida representam um forte 

indicador para a constituição de seus atos dialógicos, de falar o mundo com: 

 
 
Conhecer, que é sempre um processo, supõe uma situação dialógica. Não há 
estritamente falando um “eu penso”, mas um nós pensamos”. Não é o “eu 
penso” o que constitui o “nós pensamos”, mas, pelo contrário, é o “nós 
pensamos” que me faz possível pensar. (FREIRE, 2002b, p. 101, grifos meus) 

 

O complexo de desmame, quero reforçar, estabelece a relação de vínculos afetivos da 

imago materna, a ligação com o seio e volta ao corpo único mãe-filho. Pode-se perceber sua 

manifestação nas reações do sujeito quando busca a unidade com os mais próximos, o 

fortalecimento dos laços amistosos, a busca de uma relação ideal, a ênfase na comunhão entre 

pessoas de um grupo. 

Freire busca elementos teóricos para legitimar essas idéias-força a partir do 

personalismo de Mounier, em que é enfatizada a valorização da alteridade:  

 
Pela experiência interior, a pessoa surge-nos como uma presença voltada 
para o mundo e para as outras pessoas [...] não existe senão para os outros, 
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não se encontra senão nos outros [...] A experiência primitiva da pessoa é a 
experiência da segunda pessoa. (MOUNIER, 1973, p. 63). 

 
 
 A presença do outro, próximo àquele com quem se tece uma relação de acolhimento 

sugere pensar complexos, imagos e crenças e a relação com a família, em conseqüência dos 

processos psíquicos estabelecidos desde a fase infantil ao adulto que os vivencia. Dentre os 

três tipos de Complexos Familiares, o Complexo de desmame recupera uma representação da 

imago do seio materno, que liga mãe com filho corporeamente e domina toda a vida do 

sujeito.  

A partir do discurso de Freire, percebo essa manifestação pela busca de um espaço do 

encontro, do nós, idéia presente nos seus escritos: “os homens se libertam em comunhão”. 

Por outro lado, a idéia de par institui também o diálogo de afeto com a professorinha, a 

interação educacional acolhedora e as amizades que prezou e cita em sua narrativa biográfica, 

compondo representações ideais que lembram a imagem do acolhimento. 

No texto inicial de À sombra desta mangueira (2003e), no subtítulo Solidão-

comunhão, sinaliza para alguns modais da relação de ligação que sempre acompanha Freire 

entre o só e o com, no qual, o com é dominante e sintonizado com a idéia do Complexo de 

Desmame. Percebe-se o quanto esse com foi marcante na construção da teoria que Freire 

pensou, especialmente, no que se refere à relação eu-outro.  

 
 
Vir, com a insistência com que o faço, experimentar a solidão enfatiza em 
mim a necessidade da comunhão. Enquanto adverbialmente só é que percebo 
a substantividade de estar com. É interessante pensar agora o quanto sempre 
me foi importante, indispensável mesmo, estar com. Estar só tem sido ao 
longo de minha vida uma forma de estar com. Nunca me recolho como 
quem tem medo de companhia, como quem se basta a si mesmo, ou como 
quem se acha uma estranheza no mundo. (2003e, p. 17, grifos nossos). 

 

 

Vale aqui retomar Lacan para ressaltar que o Complexo de Desmame passa a uma 

etapa sublimada no sujeito e continua a desempenhar um papel psíquico na sua vida. Após sua 

sublimação72 na infância, virão novas relações que se introduzirão pelo grupo social, 

interagindo com novos complexos do psiquismo (LACAN, 2003, p. 41).  

                                                 
72 Cf. (CHEMAMA, 1995, p. 207) O conceito de sublimação pode ser entendido a partir da pulsão. “O objetivo 
da pulsão é a satisfação. A capacidade de sublimação que envolve a mudança do objeto permite, portanto, a 
passagem para uma satisfação diferente da sexual. Satisfação que não é menos “aparentada psiquicamente” com 
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Assim sendo e se transposto ao caso de Freire, é num circuito imaginário que Freire 

tece a relação dele com o outro e marca a emblemática procura da comunhão para unir 

homens e mulheres a seus objetivos de luta por cidadania.  

Seguindo o eixo desse pensamento, as pessoas com quem Freire estabelece vínculos 

são os outros da semelhança com quem ele procura fazer o laço, o elo que se estabelece numa 

lógica da fraternidade “Não posso ser, se os outros não são; sobretudo não posso ser, se 

proíbo que os outros sejam.” (2003e, p. 44). Vê-se aí o forte desejo de ligação na adesão ao 

FRA-TERNO que poderia ser entendido em dois semantemas imagéticos, ou seja, o FRA 

trazendo a idéia do FRÁgil, pois importa lembrar que a ligação se rompe (há um exílio) em 

dado momento entre mãe e filho (não perenidade / desmame). Nita comenta essa passagem 

em uma fala de Freire da Pedagogia da indignação (2000)73: “[...] o primeiro exílio teria sido 

o tempo de sua gestação no útero da sua mãe.”. Ao mesmo tempo, TER-NO como ter no 

acolhedor seio da mãe a ternura do aconchego materno. Freire lembra que, quando criança, 

em uma dada ocasião em que os pais tiveram um pequeno desentendimento conjugal, “A 

segurança me voltou, na medida em que, necessitado dela, procurava encontrá-la não em si 

mesma, mas nas relações entre mamãe e papai.” (FREIRE, 2003e, p. 24, grifo meu). 

 

 

2.9.3 Complexo de Intrusão: a segunda modalização 

 

A Segunda Modalização de Freire diante da linguagem é mais complexa para se 

delinear e foi destacada neste trabalho a partir de dois momentos historicamente decorrentes e 

vinculados pelo fator desejante: a educação como o desejo de Freire:  

a) O primeiro se definiu pelo ato de abandonar a advocacia. O episódio gerador 

ocorreu no âmbito da contradição estabelecida entre os valores de Freire e a concepção 

                                                                                                                                                         
a  satisfação sexual, isto é, o tipo de satisfação obtido pelas vias da sublimação é comparável, no plano psíquico, 
à satisfação encontrada pelo exercício direto da sexualidade. Ver também Conferências introdutórias sobre 
Psicanálise (FREUD, 1908) “A sublimação consiste  em que a tendência sexual, tendo  renunciado ao prazer 
parcial  ou ao fornecido pelo ato de procriação, substituiu-o por um outro objetivo apresentando com o primeiro 
relações genéticas, mas que deixou de ser sexual, tornando-se social”. 
73 Conta Nita: Paulo escreveu esta carta em janeiro de 1997. Estávamos em nosso apartamento na praia de 
Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no mesmo município em que ele tinha passado o seu “segundo exílio”. 
Dizia assim referindo-se ao período em que sua família ‘fugiu” de Recife, entre os anos de 1932 e 1941. O 
primeiro exílio teria sido o tempo de sua gestação no útero da sua mãe e o terceiro o imposto pelos governos 
militares, entre 1964 e 1980, quando viveu na Bolívia, Chile, EUA e Suíça.  



 116 

jurídica de justiça colocada em cheque, no caso de uma demanda contra um dentista 

inadimplente, que se encadeia em seguida ao outro; 

b) que ocorre quando, ao deixar a opção profissional de advogado, procura realizar seu 

desejo de ser educador. Nessa nova profissão, viveu o confronto de imaginário, ocorrido em 

uma turma de educação de adultos, quando se vê a oposição entre a fala ideal de Freire e a 

fala contestatória de um aluno que se sentiu invadido pelo discurso do educador. Freire se 

deparou com o outro da semelhança, do mesmo sexo, num contexto que os confrontou numa 

disputa sobre o modo de entender uma situação de disciplina infantil. Entrecruzam-se o dito e 

o não-dito, resultando no mal-entendido. Nesse episódio, Elza o ouve, ajuda-o a visualizar o 

que ocorrera como alguém que, solidariamente, ajuda-o a perceber o conflito com o dito do 

outro. 

É a situação que o remete de forma mais incisiva ao Complexo de Intrusão que, 

segundo Lacan, vincula a chegada intrusa do irmão e será a situação central para apreender a 

Segunda Modalização de Freire na linguagem,  

Agrega valor à discussão desse ponto o interessante registro de uma fala de 

Edeltrudes, sua mãe, e ele, o caçula entre os filhos, mencionado no Livro do bebê, conforme 

Ana Maria Freire relata em Paulo Freire, uma biobibliografia (1996). 

 
 
[...] Sua mãe confessa também que ele é orgulhoso e que falará quando 
souber mesmo. Fala do quanto ele é afetuoso e ciumento e não consente que 
seus irmãozinhos se aproximem da mãe, fica com raiva e diz logo: - sai, sai, 

mamãe minha.  (1996, p. 29, grifos meus) 

 
 

Novamente, torna-se importante recuperar o pensamento de Lacan para perceber o 

Complexo de Intrusão, o qual representa a experiência feita pelo sujeito primitivo quando vê 

um ou vários de seus semelhantes participarem com ele da relação doméstica. E um rival 

emerge na posição de outro como objeto (LACAN, 2003, p. 43). Sobre o Complexo de 

Intrusão, Miller (2005) acentua que se instaura algo da relação imaginária com o outro:  

 
 
O papel traumatizante do irmão, no sentido neutro, constitui-se, pois, por sua 
intrusão [...] é o recém chegado que infesta o ocupante; na família, em regra 
geral, trata-se de um nascimento e é o primogênito que desempenha, em 
princípio, o papel de paciente. (LACAN, 2003, p. 50) 
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[...] é a função do ciúme como arquétipo dos sentimentos sociais, o estádio do 
espelho, a competição e o acordo são dados como os vetores, o próprio motor 
da sociedade humana: competição com o rival e acordo com o igual. [...] 
Lacan escreve no quadro negro seu esquema L, contrapondo o eixo 
imaginário ao eixo simbólico, a relação com o outro imaginário à relação com 
o Outro simbólico, é evidente que ele encontra ali  a boa fórmula do complexo 
de intrusão. (MILLER, 2006) 

 
 

As considerações sobre o complexo de intrusão orientam meu estudo e objetivam 

demonstrar no abandono da advocacia um papel introdutório e caracterizador à entrada na 

segunda modalização de Freire diante da linguagem, que ocorre objetivada em um mal-

entendido havido na sala de aula, são dois episódios interligados. 

 

 

2.9.3.1 O dentista e Freire 

 

Detalhadamente a segunda modalização começa a se constituir quando Freire, ainda 

advogado, se depara com uma situação constrangedora: a dívida de um dentista inadimplente. 

Estabelecido o diálogo, o dentista antecipou-se, dizendo a Freire que a lei não o autorizava a 

tomar seus bens de trabalho por serem indispensáveis à sua sobrevivência e, assim, oferecia o 

mobiliário doméstico como sinal do pagamento, ressalvando com humor miúdo que a filhinha 

pequena não estava incluída na transação. 

Diante dessa situação, Freire sente profundo constrangimento e constata que não 

poderia ser advogado, pois se dá conta da impossibilidade de buscar a própria subsistência 

pela advocacia. Com o choque que vivera na interlocução com o jovem dentista, abre-se 

diante de si o buraco do inesperado, fazendo-o repensar sua trajetória profissional. 

Esse encontro com a surpresa foi o desencontro de Freire com o susto do real, quando 

ele se viu chacoalhado e perplexo pelo indizível daquele momento. A contradição entre a 

proposta de libertação da opressão do outro e o que ele teria de fazer como um profissional do 

campo jurídico reproduziu o que ele negava, porque era contrário a seus princípios éticos de 

justiça. Essa situação conflituosa o incomodou profundamente e quebrou as grades 

imaginárias que se teceram diante do fato inédito com o qual ele se deparou. Ao mesmo 

tempo, uma angústia infundia-lhe o íntimo: estavam ali reunidos naquele impasse anos de 

sacrifício de sua família, para que ele se formasse advogado. E o inesperado se instala entre o 

fazer obrigatório profissional e as suas convicções – é o momento do ato! 
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Naquele dia, ao cair da tarde, em casa, Elza percebeu-o estranho e o questionou sobre 

o que havia ocorrido. Freire, emocionado, fez um relato do que ocorrera e que pôs fim à sua 

carreira de advogado. A esposa o apoiou incondicionalmente, pois Elza havia percebido de 

longa data que sua vocação profissional não estava na advocacia. 

Identifico nesse episódio a relação discursiva entre Freire, o dentista e o depois, no 

redizer a Elza. Percebe-se que a linguagem é, para Freire, um importante operador na relação 

com o outro da semelhança, mas também, com o Outro – lugar de discurso na linguagem com 

o qual ele interage. 

Entre Elza e Freire, é o momento do redizer do contar o que ocorrera naquela tarde e a 

força da palavra como re-elaboração do evento vivenciado, ou seja, a palavra que se reedita 

no discurso, para marcar o ato que se pronuncia, materializando-se simbolização e re-

simbolização: “[...] eu precisava falar naquele momento com Elza...” (FREIRE, 1992, p. 17).  

Desse modo, a escuta da esposa é um operador para facilitar a escuta de si mesmo na 

relação com o mundo pela palavra. O outro que o ouve faz também uma implicação ao se 

dispor a receber o que se ouviu, sem inferir posicionamentos: é aí, na precipitação da fala 

despejada, na angústia fresca do momento que o dizer é ruminado como pensamento-

linguagem, ato de pronúncia de quem fala e que necessita re-dizer o já dito, quando 

corporifica a palavra em ato: “Precisava realmente de falar, de dizer, palavra por palavra, as 

que dissera ao jovem dentista que tivera, pouco tempo antes, sentado em minha frente, no 

escritório, que pretendia ser de advocacia.” (1992, p. 17-18). 

Freire fala e reedita seu ato: “Precisei falar do falado”, uma necessidade que o remete 

a uma inscrição de corpo via fala (pela palavra), mas que também o angustia diante do não-

dito, entre momentos vividos de silêncio e oralidade. Não se disseram todas as palavras, se é 

que seria possível dizê-las perante a foz da voz que desaguara na imensidão do ato. 

Há ocasiões em que as palavras são ditas ao outro, mas guardam um endereço para si 

mesmo e, nessa empresa, três momentos se interpenetram na via discursiva: o dito / o não-dito 

/ o escutado como suporte para o redizer.  

No dito de Freire, há um ato: encerrar a carreira de advogado. Ao falar a Elza, 

constatou no só depois a melhor percepção da sua recusa: “não é a advocacia que quero”. 

Aqui, se crava o marco da própria escolha na consumação do encontro com o seu desejo e o 

desencontro com a (ex-)profissão de advocacia.  
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A opressão que sentiu naquele momento de profunda angústia e de abalo em suas 

convicções éticas retorna pela palavra, no redizer o ocorrido a Elza como processo de re-

elaboração de seu ato (digestão). A rememoração do ato de Freire corporificava a ruptura com 

a carreira de advogado – era para ele uma atitude profundamente constrangedora, pois teria de 

enfrentar toda a implicação de sua atitude diante da família que esperava que ele saltasse de 

menino pobre, de origem humilde, a “ilustre advogado bem-sucedido”. Por isso, era tão 

importante redizer a palavra que se fez ato, reviver o vivido que gerou o dizer e, no redizer ao 

outro, a decisão que emerge como ato que é o desejo mais forte que a razão da necessidade. 

No difícil diálogo com o dentista, ambos ficaram atravessados pelas palavras possíveis 

e impossíveis, entre o tempo de dizer e o tempo para agir, de maneira tal que a decisão de 

Freire, ainda como advogado daquele caso, trouxe na sua fala a idéia de uma “moratória”, 

“um parêntese” que se estabeleceria ali na solidariedade ao dentista. O “parêntese” abre um 

tempo entre o ato para devolver a causa ao credor e esse procurar outro advogado, para dar 

seqüência à ação de execução da dívida. Foi o tempo que Freire deu ao dentista, assim como, 

a si mesmo para aproximá-lo de seu desejo, a ponto de encerrar a “passagem pela carreira, 

nem sequer iniciada” (FREIRE, 1992, p. 16). O tempo de Freire e o tempo do dentista, um 

tempo da contradição instituído por grades imaginárias ideais, mas um intruso que chega, 

rouba a cena de um mundo aparentemente ideal e faz ruir construções ao mesmo tempo em 

que provoca o emergir de outras.  

Freire e o dentista ocupam a posição ambígua de sua própria adversidade: entre as 

semelhanças, ambos iniciavam a carreira profissional, ambos impedidos pelas contingências 

de viver das profissões que haviam abraçado, os dois tinham famílias jovens. O dentista, por 

não ter meios materiais para saldar seu compromisso, sendo acionado pela justiça que Freire 

ali representava; Freire, por discordar da maneira de que dispunha juridicamente para cumprir 

a justiça na condição de advogado do credor. Estavam eles divididos diante uma ética, a 

condição para ser profissional: o dentista, defendendo a própria sobrevivência, ali 

representada por suas ferramentas de trabalho. E Freire, para defender a própria 

sobrevivência, enfrenta a contradição de, sendo advogado, ver suas convicções éticas 

abaladas. Ele, que defendia a sobrevivência dos outros, não poderia se dar à contradição das 

suas convicções por meio do uso de próprio trabalho (a advocacia), para impedir a 

sobrevivência do dentista. É um espaço de conflito para ambos, no intento de sustentar o 

desejo que os animava. 
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Depois de trocarem algumas palavras, “Apertaram as mãos”, momento que lembra o 

Complexo de Desmame, um parêntese diante da surpresa, do inesperado, a volta ao seio, ao 

campo da harmonia, já que o real os destroçara naquele encontro. 

O dentista, entre pasmo e aliviado, seguiu seu caminho sem entender o estranho 

ocorrido. O real é o indizível e não lhe cabe explicação nem compreensão. Freire fala de um 

depois – pediu que o jovem dentista pensasse sobre aquele diálogo, operando o repensar do 

dito e do ouvido, um diálogo difícil para ambos. Um depois que Freire também deu a si, ao se 

encontrar e relatar a Elza, naquele mesmo dia. A companheira ouve-lhe os ditos e os silêncios 

sobre o episódio marcado por palavras e angústia. O ato dialógico de rememorar o dito se  

torna um operador fundamental, quando Freire procura Elza e rediz o acontecido daquela 

tarde, tal qual o fizera para si. 

 
 
O movimento de Freire para longe da pseudo-igualdade do pluralismo liberal 
é evidente em seu desafio para aprofundar nossa compreensão de como os 
indivíduos podem obter maior aquisição na agencia social através da 
narração de seus desejos, através de nomear suas próprias histórias e através 
de requerer o poder necessário para resistir à sua subalternidade imposta e 
mudar os efeitos do poder social. (McLAREN & DA SILVA, 1998, p. 39), 

 
 

 A circunstância de opressão que Freire vivera em sua curta experiência como 

advogado marcou profundamente sua história de vida. Ele se submeteu a uma contradição 

diante da necessidade do outro e, ao mesmo tempo, diante da sua própria necessidade. Eram 

dois oprimidos por situações distintas, mas que traziam no âmago da opressão o sentimento 

que lhes era semelhante. “Refletir criticamente não é alguma coisa que pode ser atingida no 

isolamento dos outros, [...] a reflexão crítica ou dialógica é parte de um longo processo 

político, histórico e de alteridade .” (FREIRE, 1992, p. 39). Nesse ponto, a presença de Elza 

se fez significativa, ao dialogar com Freire sobre o seu ato de romper com a advocacia, mas 

ele se livrou da opressão que a ação profissional lhe havia imposto, abriu mão da advocacia 

graças a um dentista inadimplente que lhe facilitou ir ao encontro de seu desejo. 
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2.9.3.2 O operário do SESI e Freire  

 

Após abandonar a advocacia, foi necessário conseguir trabalho para sustentar a família 

e Freire aceitou um convite para trabalhar nos programas do SESI74 em salas de alfabetização 

com trabalhadores, assumindo justamente seu desejo. Elza acompanhava-o habitualmente nas 

aulas e, em um desses dias, o casal se dirigia ao SESI Presidente Dutra, onde Freire faria uma 

palestra sobre pontos da teoria de Piaget em relação a uma educação de pais e filhos. 

Quantas são as vezes em que, ao falar, não se comunica o pensado ou se comunica 

mais e menos do que o pensado? Pensa-se que pronunciar a palavra simplesmente e bem 

intencionada seja o suficiente para materializar o sentido e a compreensão do outro em 

relação ao nosso dizer. Quando se tecer uma grade imaginária no discurso, pode-se imaginar 

que se está nela, mas não se está.  

Freire vivenciou também tais contradições entre seus pares, em múltiplas experiências. 

Ele próprio identificou haver uma contradição complexa que ia além de significar coisas ou 

comunicar uma idéia dada claramente, manejando a linguagem, considerações sobre a posição 

idealizadora do discurso diante da realidade dos fatos. 

Agrego aqui os elementos que vão delinear a Segunda Modalização da Linguagem de 

Freire para a qual, são trazidos os resultados de uma experiência de intrusão em suas 

convicções éticas, conseqüência do episódio de rompimento com a advocacia e do mal-

entendido na sala de aula. Entendo que, nesse momento, ambos se comunicam no plano do 

desejo de Freire, entusiasmado com a oportunidade de ser educador. Para tanto, identifico 

alguns modais que marcam a segunda modalização: parecidos / diferentes/ antagônicos; 

unidade/ diversidade; desencontros/ contrários; autoritário /sectário; ensinar / aprender /; 

certeza / incerteza /. 

A Segunda Modalização da Linguagem , em seu momento de virada, traz a situação 

em que Freire, na referida sala de aula, usa linguagem simples sem ser simplista e se refere a 

um ponto que abordava certas atitudes violentas, como os castigos aplicados pelos pais às 

crianças no intento de discipliná-las. Um operário, no fim da aula, levantou-se, pediu a 

palavra, fez uma fala de confronto à de Freire, na qual comparou a vida do professor com a 

sua, de operário – dois mundos muito diferentes e em contextos bem diversos – e mostrou a 
                                                 
74 Serviço Social da Indústria, uma das estruturas de ensino profissionalizante do chamado Sistema S, mantido 
pela classe patronal. 
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oposição de classe entre eles, deixando claro que cada história estava inscrita num mundo 

próprio e, naturalmente, desigual. A exegese mostrou um lugar no discurso que Freire não 

esperava emergir, o que lhe causou um grande susto. Conforme se percebe na leitura do texto, 

o operário sentiu-se invadido pela crítica feita por Freire sobre o modo como criar seus filhos. 

A posição do operário é a do outro que se posiciona diante do dito, que gerou uma agressão. 

 
 
[...] O que o outro sente eu posso sentir, o que ele está passando hoje eu 
posso passar amanhã. Uma concepção de Eu/Outro que é ainda bastante 
simplificada, que revela apenas as semelhanças entre os sujeitos, como se 
todos fossem iguais a mim. Emerge o estágio do espelho que possibilita um 
primeiro momento de captura do humano. Mas, ao mesmo tempo, surge 
também a possibilidade da agressão. É momento em que o Outro não é mais 
visto como um igual a mim. Surge o complexo de intrusão. O Outro é o meu 
inimigo. Eu preciso me impor a ele, antes que ele se imponha a mim. 

(MRECH, jul./1999). 

 

O operário, sufocado pelo discurso de Freire, quis se defender: embora considerasse de 

valor as idéias apresentadas, havia outros fatores sobre as condições de sofrimento e privações 

que deveriam ser consideradas antes de serem feitas críticas ao comportamento dos pais na 

disciplina dos filhos, ou seja, os fatos relativos à cotidianidade sofrida do trabalhador, 

especialmente, quando comparadas ao mundo ideal da vida pequeno-burguesa do professor. 

“[...] considera-se que o indivíduo luta para fazer valer a sua linguagem – ou para não ser 

completamente sufocado pela linguagem do outro.” (BARTHES, 2004a, p. 118). 

A linguagem é um campo de múltiplos aspectos que se revela no discurso. Aquilo que 

Freire mais aspirava foi sempre transmitir uma educação amorosa que não fosse vertical, não 

autoritária ou abusivamente diretiva. De repente, ele se viu diante do mal-entendido, de um 

discurso que o deslocou para uma posição desconfortável. Pode ser que, por meio da fala 

contestatória do operário, ele tenha feito uma volta ao seu passado de privação na infância e 

na juventude e isso o constrangeu sobremaneira: ele se viu na fala do operário, se viu menino 

pobre que passara fome, se viu como o semelhante. Era um lugar que Freire deixara no 

passado de privações vividas em Recife e Jaboatão e ali, justamente na sala de aula, lugar da 

plenitude de seu desejo, era o lugar do outro que lhe dirigira a contestação ao que lhe era mais 

caro. É possível depreender a partir dessa experiência relatada como o discurso predispõe a 

polifonias, das falas esperadas e a surpresas de falas não esperadas. Retomo Lacan, ao lembrar 

a afirmação nos Escritos: “[...] a linguagem, antes de significar alguma coisa, significa para 

alguém.” (LACAN, 1998, p. 86), nunca podemos saber o que ela vai destampar. 
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Freire trazia na bagagem cultural uma concepção de educação que nasceu na 

longínqua infância, forjou-se na cultura de sua família e nas escolas por onde passou. Era o 

resultado da própria história que ele reproduzia como o seu melhor. De repente, toda essa 

bagagem vivencial, suas conquistas intelectuais e seus ideais pessoais, que compunham boa 

parte de seu desejo – quando aplicadas ao contexto daquela sala de aula – reproduziam uma 

incompreensão, um mal-entendido. Seria um erro? – uma contradição que atinge diretamente 

o núcleo central do seu desejo:  fazer uma educação libertadora.  

Num primeiro momento, Freire acredita que a sua falha ocorrera por uma inadequação 

da própria sintaxe em relação àquela pronunciada pelo educando na sala de aula, mas, depois, 

fazendo a reflexão com Elza,75 ele não se satisfaz com as próprias explicações,—as 

explicações não são mais que elocubrações, como lembra Miller(2001)— há em sua alma a 

frustração diante o seu erro,76 uma incompreensão. Seguira-se a esse episódio momentos de 

proveitosos diálogos com Elza, nos quais, a esposa argumentou e lembrou os vínculos que 

uniam educando e educador: a relação educativa que se engendra pela palavra. (FREIRE, 

1992, p. 28).a palavra se espedaça e nos pedaços ela se faz dito verdadeiro. 

A importante contribuição de Elza se fez presente por sua disposição de reler o dito, 

percebendo o lugar de sofrimento de onde o operário estava falando. E procura dialogar com 

o esposo, para ajudá-lo a elucidar o fato, pois ele ficara profundamente constrangido diante da 

fala do operário, que ele admitiu ser uma bela análise de classe, da qual aprendera um pouco 

mais com o homem simples que trazia no seu saber de experiência feito77 a lição daquela 

noite. Assim, admitiu um erro, uma desatenção da sua sintaxe ao se dirigir àquela audiência. 

Elza, a meu ver, foi no mais além da palavra, do sentido explicitativo, ao perceber 

tanto o desejo de Freire como o que estava na demanda do educando. E o marido se achou 

diante do indizível e se pôs a refletir sobre o dito do aluno, com a esposa: 

Retomando e comentando o diálogo: 
 
 

(Freire) - Naquela noite, já dentro do carro que nos conduziria de volta a casa, 
falei um pouco amargo a Elza que só raramente não me acompanhava às 
reuniões e fazia excelentes observações que me ajudavam sempre: 
- Pensei que havia sido claro. – disse eu. Parece que não me entenderam.  

                                                 
75 É inegável a importante função de Elza Freire, ao escutar o esposo  nas suas angústias. 
76 Cf. Freire (1992, p. 25): “Meu erro não estava em citar Piaget. [...] Meu erro estava, primeiro, no uso de minha 
linguagem, de minha sintaxe, sem um esforço maior de aproximação dela à dos presentes. Segundo, na quase 
desatenção à realidade dura da imensa audiência que tinha em frente a mim.” 
77 Cf. Freire (2003a, p. 59): É um conceito criado por Freire e usado em seus livros, que pode ser entendido 
também como o conhecimento que é adquirido fora da educação formal. 



 124 

 
(Elza) - Não teria sido você, Paulo, que não os entendeu? (FREIRE, 1991, p. 28). 
 
 

 Elza deslocou o olhar de Freire para o lugar do outro e refletiu com o esposo sobre a 

leitura do dito do “professor” ao “aluno”, do seu desejo de ensinar e do dito do aluno ao 

contestar o dito. Esse exercício dialógico permitiu a Freire ver o não-visto. 

Eram dois saberes em campos discursivos opostos, cada um com sua lógica, ao mesmo 

tempo com pontos semelhantes historicamente situados nas privações que ambos viveram. 

Dessa forma, emerge um saber novo, não surgido do acordo, mas da contradição, da disputa 

que as falas provocaram em ambos. Há algo mais além do dualismo saber / não-saber – 

houve um além da compreensão no dizer a palavra. A fala de Elza é significativa: “- Creio 

que entenderam o fundamental de sua fala!” (op. cit., p. 28). 

A palavra de Freire foi dita num registro de sentido que o educando entendeu, mas não 

acolheu na integralidade a idéia. Elza, porém, resgatou o dito mais profundo do educando que 

contestou alguns pontos da fala do educador. Havia um deslocamento na fala do educando 

que soava como denúncia do seu mundo precarizado, distanciado do atual circuito pequeno 

burguês do professor.  

 
 
(Elza) - O discurso do operário foi claro sobre isto. Eles entenderam você, 
mas precisava que você os entendesse. Essa é a questão. (op.cit., p. 28). 

 
 

Nesse momento, é importante a percepção de Elza com sua observação incisiva, 

tentando demonstrar que o “professor” não conseguira entender o aluno, ao permitir que ele 

saísse da condição que o lugar do saber instaura, para perceber o lugar não-visto de onde o 

aluno falou.  

Identifiquei nesse diálogo significativo o assinalamento da entrada na Segunda 

Modalização da Linguagem. Freire deparou-se com um aspecto imaginário da própria fala e é 

importante nesse detalhe recuperar o que conceitua a Psicanálise em Lacan, pois a fala é não-

toda, faltosa, incompleta e, mesmo sendo uma fala de sentido e bem intencionada, é furada 

por uma contestação inesperada. Ora, havia algo que escapava na interpretação de ambos 

sobre o dito, algo que se instaurava num campo de competição que sufocou o operário. Freire, 

então, pôde reconhecer a importância singular do papel daquele homem, com seu saber de 
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experiência-feito,78 ali exposto em confronto com o saber suposto que, em certo sentido, 

rivaliza com a fala de Freire. Esse evento sinaliza no percurso do educador pernambucano 

uma marca em relação a sua conduta pedagógica como processo partilhado entre educando e 

educador, bem como, sua preocupação com excessivas certezas que, por vezes, surpreende 

professores(as) na relação educativa.  

Freire afirma em entrevista a Paulo Passetti (1998, p. 26) que, “Do ponto de vista 

epistemológico, a importância do erro é indiscutível”, pois é a marca da inconclusão que 

predispõe o sujeito para o saber mais, mesmo com a angústia que dele se produz. 

 
 
[...] reconheço quanto devo também a homens como o de quem falo agora, e 
não apenas a cientistas, pensadores e pensadoras que igualmente me 
ensinaram e continuam me ensinando e sem os quais e as quais não me 
teria sido possível aprender, inclusive, com o operário daquela noite. 

(FREIRE, 1992, p. 25, 26, grifos meus). 

 
 

A colaboração de Elza, no sentido de ajudá-lo a rever suas posturas foi fundamental, 

fato que ele confessou,79 reconhecendo-a como uma das mais importantes interlocutoras na 

construção de seu pensamento. Por mais certezas que se tenha sobre os fatos e por mais que 

seja boa a intenção de um dizer, o educador reconhece que “se perde pelo arrogante excesso 

de certezas.” (FREIRE, 1992, p. 198).  

 
Muitos têm sido os pensares em torno deste ou daquele desafio que me 
instiga, desta ou daquela dúvida que me inquieta mas também me devolve a 
incerteza, único lugar de onde é possível trabalhar de novo necessárias 
certezas provisórias. Não é que nos seja impossível estar certos de alguma 
coisa: impossível é estarmos absolutamente certos, como se a certeza de 
hoje fosse necessariamente a de ontem e continue a ser a de amanhã. Sendo 
metódica, a certeza da incerteza não nega a solidez da possibilidade 
cognitiva. A certeza fundamental: a de que posso saber. Sei que sei. Assim 
como sei que não sei o que me faz saber: primeiro, que posso saber melhor o 
que já sei; segundo, que posso saber o que ainda não sei; terceiro, que posso 
produzir conhecimento ainda não existente. (FREIRE, 2003e, p.18, grifos meus) 

 

O encontro desse excerto me propiciou a percepção do quanto Freire considera a 

fragilidade da comunicação centrada em idealizações na sua própria sintaxe, mesmo estando 

                                                 
78 Cf. (FREIRE, 2001, p. 30): “[...] para um educador progressista coerente, não é possível minimizar, desprezar, 
o saber de experiência feito que os educandos trazem para a escola.” 
79 Cf. Freire (2003c, p. 83): “Elza exercia uma influência fantástica sobre mim, eu diria que ela é um dos marcos 
da minha vida. Eu devia dizer antes de Elza e depois de Elza, porque ela era uma educadora fantástica.” 
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bem intencionado, o que não quer dizer que a intenção propicia um aval para que a palavra se 

torne autêntica. Há que se considerar que Freire não era um leigo no que se refere às 

diferenças de linguagem existentes entre ele e os educandos. “Daí que minhas falas fossem 

sempre cortadas ou permeadas por ‘quer dizer’, ‘isto é’.” (FREIRE, 1992, p. 24).  

Entretanto alguma coisa que o dito não revela pelo saber escapa, pois é um saber 

suposto, como recorda a Psicanálise, que não é capaz de recobrir o outro que escuta o discurso 

e o interpreta na estrutura tecida por cada um. Disso, pode-se afirmar que a comunicação é, 

em parte, faltosa e geradora de mal-entendidos de ordem discursiva, tornando-se componente 

humano da fala, para que os homens assimilem dela a arte de apreender nas incertezas a 

percepção de certezas provisórias. Como recorda Gadotti, (2001b, p.41), “A dúvida é pois um 

ato de liberdade e responsabilidade pelo qual um homem empunha, retoma a situação na qual 

vive, colocando-se  como sujeito dela. Um ato, não uma ação entre outras; uma maneira de se 

reerguer, de levantar a cabeça e fazer frente, caminhar e avançar.” 

Elza, como a interlocutora de Freire, foi capaz de ajudá-lo a se questionar sobre o seu 

desejo e desempenhou um papel de proporção singularmente fundamental na transformação 

corpórea vivenciada nessa experiência. As próprias palavras de Freire confessam a 

intensidade desse momento em sua vida, por ser o núcleo modalizador da segunda linguagem, 

como se pode constatar em seu testemunho: 

 

 
O fato de jamais haver esquecido a trama em que se deu aquele discurso é 
significativo. O discurso daquela noite longínqua se vem pondo diante de 
mim como se fosse um texto escrito, um ensaio que eu devesse 
constantemente revisitar. Na verdade ele foi o ponto culminante no 
aprendizado há muito iniciado, — o de educador ou educadora progressista. 

(FREIRE, 1992, p. 28, grifo nosso) 

 
 

Para Freire, ficara claro que a mera representação da palavra merece um 

aprofundamento maior. Mais tarde, irá escrever em Pedagogia do oprimido (1968/1987a) a 

equação: ação + reflexão = práxis, pois buscou uma maneira de fugir das tramas que o 

discurso arma numa construção dialética, levando o sujeito à palavra inautêntica, de que não 

se pode transformar a realidade, tornando-se palavreria. (FREIRE, 1987a, p. 78). Nesse 

sentido que Gadotti (2001a, p.55) afirma o caráter singular da obra de Freire, em que “o 

sujeito aprende por sua própria ação transformadora do mundo. É ele que constrói suas 

categorias de pensamento, organiza o seu mundo e transforma o mundo.” 
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O ato de transformar o mundo exige falar esse mundo nas suas linguagens e o 

educador acredita que o domínio da linguagem é fundamental no ato de conhecer o mundo, 

experiência que vivenciou em sua passagem pela África. Não importa qual a roupagem que a 

palavra esteja vestindo, a preparação do educando é operada de fato porque o habilita a 

perceber que há várias configurações do discurso e que a palavra também engana.  

Poderia estar nesse aspecto que destaquei uma chamada indireta à importância do 

significante como um evento do inconsciente nas entre-linhas do processo consciente, tecido 

de idealizações? Freire destaca no diálogo com Passetti (1998, p. 119) a importância de estar 

atento, porque a palavra irá faltar e é enfático quando afirma que “Palavras só não bastam.” 

(op.cit., p. 120).  

Desse modo, é necessário perceber o que é sinal da inconclusão presente no discurso 

que emerge por entre as rachaduras de uma a intenção ideal. “Estar atento significa estar 

disponível ao espanto. Sem espanto não há ciência, não há criação artística.” (op.cit., p. 119). 

E, assim, o sujeito, seja no papel de professor ou de educador, para não repetir o ontem, fica 

convocado a se espantar diante o “inédito-viável que se coloca perante eles, apesar da angústia 

que essa situação provoca, é uma oportunidade para deslocar do lugar da repetição” e, se 

“palavras só não bastam”, é imperiosos avançar para o “rompimento do limite como sonho, 

dizendo, quantos sonhos essa ultrapassagem do limite ainda não prevê” (1998, p.120), indo 

além da palavra. É o que podemos afirmar, pela leitura da Psicanálise, que houve o encontro 

com o real e a surpresa que dele deriva é o efeito desse encontro. 

Retomo o diálogo de Freire e Elza e entendo que, a partir dessa situação inaugural que 

marcou intensamente a vida de Freire, gerando reflexões e mudanças de postura, é possível 

trazer para o núcleo dessa discussão as dificuldades comunicativas entre as esquerdas que 

deveriam se entender no espaço da luta de poder, quando se faz necessário perceber a luta 

pelo poder como algo maior. Uma situação na linguagem que envolveu fatores políticos que, 

no discurso, ficaram evidenciados; dificuldades que o próprio Freire encontrou ao longo de 

sua jornada, como a que viveu na África e revelou que há algo além de uma comunicação que 

não instaura:  

 
 

O mais comum é a luta entre parecidos, a ruptura entre diferentes, como se 
fossem antagônicos. Não tenho dúvida de que a unidade na diversidade se 
impõe às esquerdas (plural), para vencer a direita (singular) e, assim, 
democratizar nossa sociedade. (FREIRE, 2003e, p. 37) 
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[...] A dificuldade de se entenderem e superar em desencontros, muito 
menos sérios do que os que têm com a direita, leva-os a ajudar seus 
contrários. (op.cit., 63, grifos meus) 

 

É oportuno relembrar que, o campo dos desencontros e contrários, são espaços de 

relações de poder e, essencialmente, políticas vistas do lugar da troca de pensamentos entre eu 

e o outro, pode-se mesmo perceber dificuldade entre alunos e professores para se fazerem 

compreendidos na relação educacional. O circuito se interrompe. Não basta ter a significação 

de uma idéia (circuito do saber) como desencadeador da ação educativa (a pragmática do 

ensinar/aprender). Tornar-se entendido ou entender é insuficiente; há uma dimensão do que 

não se verbalizou, do que ficou omitido entre as tramas do enunciado, mas que provocou a 

pergunta, muitas vezes, fora de hora ou desconectada do conteúdo, mas que emerge no 

indizível, em outra ordem, na relação dos falantes em comunicação. Assim, o educador / 

educando atento ao espanto que atravessa o discurso perceberá o que não vem comportadinho 

como um saber do conteúdo, mas como um discurso de outra ordem. 

 
 
Aí está uma das tarefas da educação democrática e popular, da Pedagogia da 
esperança – a de possibilitar nas classes populares o desenvolvimento de sua 
linguagem, jamais pelo blablablá autoritário e sectário dos ‘educadores’, de 
sua linguagem que, emergindo da e voltando-se sobre sua realidade, perfile 
as conjecturas, os desenhos, as antecipações do mundo novo. Está aqui uma 
das questões centrais da educação popular — a da linguagem como caminho 
de invenção da cidadania. (FREIRE, 1992, p. 41, grifos meus) 

 
 

Quando se recupera a perspectiva da proposta educativa revolucionária, a contradição, 

seu motor, deveria ser uma “pulsão” para a mudança, pois se anuncia revolucionária, mas, 

por vezes, o modus operandi que objetiva sua prática se contradiz no fundamento ético-

político que tem no seu fim a libertação dos oprimidos. A experiência em Guiné-Bissau revela 

tal conflito, quando a liderança revolucionária assume o idioma do colonizador nos projetos 

de alfabetização, ao invés de privilegiar os dialetos dos nacionais. Esse fato foi para Paulo 

Freire, uma metodologia equivocada e gerou inúmeros questionamentos sobre o papel da 

palavra no processo de alfabetização e, particularmente, na relação complexa entre a palavra e 

o texto escrito.  

Entrevistado por Sérgio Guimarães, o educador falou a respeito da produção de textos 

pedagógicos por ele escritos, objetivando dar suporte para a alfabetização com uma 



 129 

linguagem capaz de estabelecer a comunicação com o outro que está em interlocução com o 

educador, empoderando o educando e o educador no ato de estudar criticamente, o que não é 

simplificar a complexidade contextual de ambos: 

 
Para mim, na medida em que digo: não tem de ser simplificado, ao me 
comunicar com as massas populares [...] porque eu tenho um curso superior, 
universitário, chamado superior! Então, no fundo, eu sou um elitista, um 
paternalista que pretende possuir uma verdade e  de noite, distribuir, num 
gesto de condescendência, a essas massas, mas em linguagem simplista. Eu 
não faço isso. Então escrevi os textos todos do livro — repito de forma 
simples, mas não simplista. Os textos exigem do leitor uma disciplina de 
trabalho. E não é por coincidência que o primeiro texto desse livro* seja 
sobre o ato de estudar. (FREIRE, 2003d, p. 56) /  *[A importância do ato de ler]. 
 
 

Destaco aqui, mais uma vez, a experiência vivida no corpo que volta da distante aula 

do SESI, episódio que se tornou decisivo para que Freire ficasse atento a uma prática 

educativa desapegada das grades imaginárias que poderiam atá-lo às estruturas de alienação 

do saber, conforme nomeia Mrech em suas reflexões no livro Psicanálise e Educação (1999, 

p. 36).  

É preciso perceber as contradições que o imaginário, ancorado unicamente no saber 

tece entre o educador, o educando e a educação. Como no relato do SESI, a fala do homem 

simples, ao escutar o outro, retornou intrusamente, não apenas depositando-lhe idéias prontas 

e pré-concebidas, mas reclamando o reconhecimento do outro de sua condição de sujeito, 

aquele que não deve ser tratado como o menos portador de singularidade.  

Pude constatar como são sutis as situações em que nos surpreendem os equívocos da 

fala e as astúcias da compreensão idealizada, que é imaginária. A relação dialógica com o 

outro desde que aberta, pode tornar-se fértil campo de criação do discurso, em que se 

mesclam o outro e o Outro dos falantes e se interpenetram na comunicação.  

Lacan afirma que “A espécie humana caracteriza-se por um desenvolvimento singular 

das relações sociais, sustentado por capacidades excepcionais de comunicação mental [...] 

(LACAN, 2003, p. 29)”, significando que há nessa comunicação profundidades complexas 

para além da mera expressão semântica no campo do entendimento do que cada um diz. Para 

Lacan (1985a, p. 302), “nunca se sabe o que pode acontecer com uma realidade, até o 

momento em que se a reduziu definitivamente a inscrever-se numa linguagem”. 

No início de sua trajetória, Lacan acreditava no Outro concreto e afirmava que, quando 

se fala, endereça-se aos verdadeiros Outros, que são aqueles que o sujeito não conhece. “Eles 
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estão do outro lado do muro da linguagem, lá onde, em princípio, jamais os alcanço.” (op.cit., 

1985a, p. 308). 

 
São eles que, fundamentalmente, viso cada vez que pronuncio uma fala 
verdadeira. [...] Se a fala se fundamenta na existência do Outro, o 
verdadeiro, a linguagem é feita para remetermos de volta ao outro 
objetivado,[...] Em outros termos, a linguagem serve tanto para nos 
fundamentar no Outro como para nos impedir radicalmente de entendê-lo. 

 (op.cit., p.308). 
 
 

A relação de Freire com a linguagem é extremamente rica. Um novo episódio como 

produção social – ocorrido nos Estados Unidos por volta de 1970 – arma a próxima surpresa 

discursiva para ele, quando se viu novamente de frente para o imprevisto, inscrito no 

simbólico pela palavra. Esse discurso merece uma atenção que não pode ficar circunscrita ao 

mero campo da compreensão ou do sentido. Sobre essa questão, Mrech (1999, p. 37) faz uma 

observação pertinente aos fenômenos da linguagem: “Atualmente, os fenômenos são bem 

mais sutis. Eles revelam que a linguagem e a fala nos tecem, nos capturam nas suas malhas, 

impondo formas prévias de estruturação do pensamento”. 

A importância da discussão que venho tecendo neste momento em que trabalhei a 

segunda modalização da linguagem do sujeito Freire se deve à importância de perceber esses 

eventos discutidos no âmbito da relação pedagógica. É frequentemente observável em debates 

que se travam no campo da educação o aparecimento de bandeiras do social e da política 

acenando em prol de uma “educação para todos”, porém, de modo sutil, há uma generalização 

embutida nesse todos e, por isso, me vem a pergunta: não estaria o discurso imaginário do 

todos atropelando a dimensão do sujeito que fica diluído na sua singularidade? Conferir a 

dimensão singular implica que o todos só será plenamente atingido (se isso for possível) se, 

de fato, for contemplada a instância do cada um, ou seja, a unidade menor do todos, o Um.  

O que tenho observado é que, quando alguma mensagem é dirigida ao sujeito,  ele 

espera que ela contenha uma palavra verídica porque é dita por algum locutor que tem na 

imagem que representa esse significante de portador da verdade (professor, político, 

apresentador de TV, o/a jornalista, o publicitário, o médico etc.). Assim, quando se lê no 

painel publicitário: “Educação para Todos, direito do cidadão! – eticamente, é uma grande 

verdade, ninguém duvida disso, mas a mensagem está invertida pelo real de cada um, o que se 

lê diz de algo que não se realiza por inúmeros fatores, os quais não me declinarei a discutir 

neste espaço. Esse buraco entre o dito e o não-dito é o lugar em que o Um do sujeito se acha, 
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pois o Todos que ele lê não é o Todos que ele vive, não o atinge e, aí, de fato, ele está 

excluído diante de sua meia-verdade. Entre a abundância de meias-verdades que a sociedade 

tem produzido, é natural que o número de deprimidos cresça em proporção geométrica. 

O sentido que aqui se dá à palavra Todos me remete a uma reflexão, pois a palavra não 

define o quem e, por isso, ao dizer Todos, é preciso ter a ética necessária para não cair na 

armadilha do ninguém, visto que Todos – apesar da carga de igualdade que transmite – 

entifica uma generalização do sujeito que é imaginária, ao mesmo tempo em que não é 

possível apreendê-lo no concreto da linguagem. “Em primeiro lugar, a gente tem de 

reconhecer que a linguagem é uma produção social, com uma presença individual nessa 

produção social. E, segundo, é precisamente por isso que a linguagem é corpo ideológico.” 

(FREIRE, nov./1993, grifos meus) 

Desde a inscrição do sujeito num mundo de linguagem, a cultura é um operador que 

processa a produção social e individual. “É verdade que não podemos ser explicados por 

aquilo que fazemos individualmente, mas não há dúvida de que existe uma relativa dimensão 

individual na realização social.” (FREIRE, 2003c, p. 41). Com isso, entendo que Freire esteve 

sempre sensível ao singular e que esse singular se acha imerso no coletivo (social), pois nele é 

forjado sem perder sua caracterização específica, razão pela qual é importante não permitir a 

perda do sujeito quando se necessita entendê-lo no universo da cultura inscrita no campo 

coletivo. 

A linguagem, como produção social, remete-me à perspectiva histórico-cultural de um 

dado universo vocabular, bem como, à alteridade ampliada numa coletividade. Essa ótica 

antropológica oferece os meios pelos quais se gesta o processo de simbolização do mundo via 

signos e, dentre esses processos, a palavra é um código especial na cultura. 

Se a linguagem é entendida como produção social, Freire também a posiciona numa 

presença individual, ou seja, mesmo submetida a um conjunto de fatores que influenciam sua 

constituição na cultura, ela guarda uma peculiaridade daquele que a usa (sua dimensão do 

sujeito). Esse aspecto sugere um descolar das generalizações entificantes e torna evidente algo 

da ordem singular que interfere na compreensão da palavra entre os demais. A presença 

individual sugere um parêntese naquilo que é da ordem da produção social e reflete o singular 

do sujeito: a dimensão inclusiva do sujeito no social, não como um número nem como parte 

de dado estatístico, mas como uma singularidade.  
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Essa presença individual pressupõe uma particularidade, na qual o sujeito, ao 

reproduzir as identificações no coletivo, não perde a sua própria. Diferentemente de 

identidades, as identificações são móveis e acompanham a dinâmica do sujeito. No clássico de 

Rousseau, Ensaio sobre as origens das línguas (1754/ 1761), é possível encontrar uma 

afirmação que se refere à Antropologia e à concepção de linguagem rousseauniana, que 

sinaliza para algo da ordem singular: “Quando se quer estudar os homens, é preciso olhar 

perto de si; mas, para estudar o homem, é preciso olhar mais longe; é preciso primeiramente 

observar as diferenças, para descobrir as particularidades.” (ROUSSEAU, 2003, p. 10). 

 
 
2.9.4. O complexo de Édipo: a terceira modalização 

 

 

Finalmente, a importância do singular lembra a diferença sexual e é um aspecto 

fundamental para entender o que tratarei na Terceira Modalização da Linguagem de Freire. 

Para esse intento, recupero aqui dos Complexos Familiares, tal como definidos por Lacan e 

do Complexo de Édipo, de Freud, os delineamentos feitos por esses autores no âmbito das 

relações psíquicas na família humana. 

Inicialmente, o conceito de complexo é absorvido por Lacan de Freud, abstraído de 

seus estudos sobre análise das neuroses na emergência dos fatos edipianos. De certa forma, o 

Complexo de Édipo é responsável por definir as relações psíquicas na família humana. Lacan 

(1938/2003, p. 52) recupera da Psicanálise a responsabilidade por revelar as pulsões genitais 

na criança que começam a exercer um tipo de puberdade psicológica prematura aos quatro 

anos de idade. O desejo sexual fixado na criança dirige-se para o objeto mais próximo, ou 

seja, o genitor do sexo oposto, “essas pulsões dão sua base ao complexo, cujo nó é formado 

pela frustração delas.” (op. cit., p. 52). Da mesma forma, essas frustrações são também 

relacionadas com o objeto terceiro que impõe obstáculo a sua satisfação, representado pelo 

genitor do mesmo sexo.  

Em decorrência do triângulo que envolve o pai, a mãe e o filho, no menino, o desejo 

genital reatualiza a mãe como objeto fundamental do desejo, o objeto como tal e, em 

compensação, um outro processo diferente da eleição do objeto é posto em cena, ou seja, a 

identificação com o que obstaculiza a realização desse desejo, o pai. A fantasia de castração 

evoca imediatamente para ele a dominância da mãe, que é o fator desencadeante, pois não é a 
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irrupção do desejo genital que motiva o Édipo, mas a reatualização da Imago materna 

primitiva, dada a angústia que poderá suscitar a presença da mulher, no caso, do sexo oposto 

como desejo imaginário. 

Lacan (1938/2003, p. 66, 67) afirma que, à medida que a família tenha se reduzido a 

seu grupo biológico ao considerar a cultura, um grande número de efeitos psicológicos estaria 

associado ao declínio social da Imago paterna, presente contemporaneamente nas 

coletividades desgastadas por esses efeitos: a concentração de renda e as catástrofes políticas. 

Dessa forma, “[...] se a psicanálise evidencia nas condições morais da criação um fermento 

revolucionário que só se pode apreender numa análise concreta, ela reconhece na estrutura 

familiar, para produzi-lo, um poder que ultrapassa qualquer racionalização educativa.” (op. 

cit., p. 66). 

No Seminário As formações do inconsciente (1957-58), Livro 5, (LACAN 1999, p. 

197-200) define três momentos distintos em torno do Complexo de Édipo: 

• Quando a criança se identifica com o objeto do desejo da mãe como a primazia do 

falo, se instaura na ordem da cultura. Ela depende da reação do outro (a mãe) e tudo faz para 

ser aceita (ser o falo). 

• A intervenção do Pai priva duplamente: a mãe, do seu objeto fálico; e a criança, de seu 

objeto de desejo (intrusão paterna). 

• O declínio do complexo ocorre quando o pai intervém como aquele que possui o falo, 

reinstaurando assim a instância desse como objeto de desejo da mãe. A função paterna 

representa a lei que chega como simbolização. E essa simbolização da lei tem valor 

estruturante: a criança percebe o pai como o que tem o falo, e não,  como aquele que priva a 

mãe do objeto de seu desejo, e constata que ela e a mãe não possuem o falo e, então, vai tentar 

obtê-lo. A menina passará a buscá-lo no pai, estabelecendo assim uma identificação com a 

mãe; e o menino identifica-se com o pai, que tem o falo. (BASTOS, 2003, p. 106) 

A condição de objeto de desejo do Outro que a criança possuía transmuta-se para a 

situação de sujeito num universo simbólico. Ao interiorizar a lei, o sujeito insere-se na cultura 

pela linguagem, fazendo a passagem do registro imaginário ao simbólico. 

 
 
Os complexos familiares são o ambiente familiar, tecido através de palavras, 
imagens e símbolos que acompanham a criança em todos os lugares. Isto 
quer dizer que, quando a criança age, ela não o faz ao acaso, mas apresenta 
as formas de gozar que aprendeu em sua família. São elas que estabelecem a 
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gênese do processo da criança, isto é, que iniciam o seu processo de 
constituição de sujeito e não as chamadas etapas de desenvolvimento gerais. 

(MRECH, 1999, p. 117). 
 

 
Por meio da castração simbólica, será estabelecida a condição da diferenciação dos 

sexos em relação ao falo, posto que o significante fálico tem basicamente a função de 

simbolizar a própria diferença sexual. A controvérsia em torno da identificação sexual está 

ligada ao significante fálico.  

Essas concepções psicanalíticas brevemente apresentadas aqui fundamentam as 

reflexões sobre a Terceira Modalização da Linguagem, em que destaco a diferença sexual e a 

presença da mulher que faz marca na contestação ao discurso freiriano. 

A Terceira Modalização caracteriza-se pela forma direta e objetiva como apareceu no 

discurso de Freire por demonstrar a relação com a diferença sexual e será identificada nas 

falas que denotam o encontro com o outro sexo, com o outro da diferença sexual. É o 

momento em que Freire, surpreso pelo seu discurso, vê-se diante de uma crítica à linguagem 

empregada em seu livro publicado em inglês, Pedagogy of the opressed (1970) que, aos olhos 

das mulheres norte-americanas, apresentou uma redação machista. 

Logo após a mudança da família Freire para os EUA, foi a publicado o referido livro e 

o conhecimento público da obra provocou uma reação intensa na comunidade feminina, 

fazendo aparecer pesadas objeções ao texto, recebido como sexista. (FREIRE, 2001b, p. 261).  

Freire fez o acolhimento da crítica e foi inventariar a própria história, identificando na 

cultura brasileira as razões que o levaram àquela postura. Após essa retomada do passado, 

reconhece sua posição sexista e explica que sua não-opção por uma redação de gênero é 

conseqüência das suas raízes fincadas na cultura machista, dominante na região brasileira do 

nordeste onde que se educou, e, por isso, a desatenção.  

Assim, num primeiro momento, procurou desculpar-se academicamente com a crítica 

norte-americana. A partir de então, propôs-se a usar uma nova linguagem em seus textos. 

Adotou radicalmente a linguagem de gênero e quis demarcar pública e corporeamente seu  

reconhecimento de um novo discurso, no qual, a mulher foi situada em condição equânime à 

do homem sem, contudo, desenvolver posições fundamentalistas sobre essa questão.  

Para Freire, esse encontro com o outro sexo em posição intrusa desloca-o de um lugar 

não percebido por ele até então, de tal modo que ele poderia ter dito que sua redação era 

apenas uma questão literária de estilo, mas sua implicação foi tão intensa que ele assumiu a 
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postura contrária a sua ética. Esse episódio, sob um olhar psicanalítico, pode ser 

compreendido como o encontro com outro sexo a revelar a diferença radical, assinalando, 

assim, uma mudança no sujeito e produzindo efeitos nas posturas do educador. 

Um dos livros de Freire que muito contribuem para perceber a mudança radical em 

relação ao gênero foi Pedagogia da esperança (1992), obra em que são expostas as 

explicações e justificativas da sua redação sexista. Esse livro é apresentado por Freire como 

um diálogo com a Pedagogia do oprimido (1968/1987).80 E eu me pergunto: não seria esse 

diálogo entre “dois Freires” a revelação de uma mudança do sujeito na direção de seu desejo? 

Podemos observar a presença da linguagem de gênero como um assinalamento distintivo nos 

escritos de Freire depois de 1970.  

Uma nova ética em sua redação estará presente em toda a sua produção subseqüente. 

Para demonstrar como esse fato ocorre nos textos, extraí alguns trechos que retratam os 

modais que ordenam a questão de gênero em sua linguagem, marcações impressas no texto, 

assim como, no corpo, por meio da palavra dita, percebidos pelas entrevistas em áudio e 

vídeos pertencentes ao acervo do Instituto Paulo Freire, aos quais tive acesso e pude ouvir e 

neles constatar: 

 
 

Agora, ao escrever esta Pedagogia da esperança, em que repenso a alma e o 
corpo da Pedagogia do Oprimido, solicitarei das casas editoras que superem 
a sua linguagem machista. E não se diga que este é um problema menor, 
porque na verdade, é um problema maior. Não se diga que, sendo o 
fundamental a mudança do mundo malvado, sua recriação, no sentido de 
fazê-lo menos perverso, a discussão em torno da superação da fala machista 
é de menor importância, sobretudo porque mulher não é classe social.  
 

(FREIRE, 1992, p. 67, grifos meus). 
 
Gostariam de me ter com eles e elas nos três dias que dedicariam à avaliação 
de seu trabalho com diferentes grupos de camponeses. (Idem, p. 71). 
 
 
Para eles e elas, críticos e críticas, o caminho está na negação impossível da 
politicidade da educação, da ciência, da tecnologia. (Idem, p. 80) 
 
 
Não vejo como a educação popular, não importa onde e quando, pudesse ter 
prescindido ou possa prescindir do esforço crítico a envolver educadores e 
educadoras, de um lado, e educandos, de outro, na busca da razão de ser dos 
fatos. (Idem, ibidem, p. 132) 

 

                                                 
80 Conforme registros dos Arquivos Paulo Freire, no Instituto Paulo Freire, os manuscritos de Pedagogia do 
oprimido, em idioma português, datam de 1968. 
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Se milhões de homens e mulheres estão analfabetos, famintos de letras, 
sedentos de palavras, a palavra deve ser levada a eles e elas para matar a 
sua fome e sua sede. (FREIRE, 2002b, p. 54, grifos meus)  

 
O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção 
democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a 
necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade.  

(FREIRE, 1996, p. 118) 
 

 

 Freire reconhece o que ele chama de “minha grande contradição”, assumindo que 

teve uma postura autoritária quando escreveu a Pedagogia do oprimido. Diante das críticas, 

fez uma reflexão sobre o dito, confessando e assumindo a linguagem sexista. Explicou-se 

depois, dizendo que o engano passara-lhe despercebido e, assim, fora ideologizado pelas 

palavras, percebendo a sua posição. E ele próprio a confessa, como pode ser notado na citação 

que se segue: 

 
Ora, quando falo homem, a mulher necessariamente está incluída. Em certo 
momento de minhas tentativas, puramente ideológicas, de justificar a mim 
mesmo, a linguagem machista que usava, percebi a mentira ou a ocultação da 
verdade que havia na afirmação: Quando falo homem, a mulher está incluída. 
E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos: As mulheres 
estão decididas a mudar o mundo? Nenhum homem se acharia incluído no 
discurso de nenhum orador ou no texto de nenhum autor que escrevesse: As 
mulheres estão decididas a mudar o mundo. (FREIRE, 1992, p.67, grifos meus). 

 

 

 Freire explica o erro81 (para ele, uma parte do processo epistemológico para conhecer) 

como um desdobrar-se em processo decorrente do ato educativo. Kojève (1933-1939/2002, p. 

436) afirma: “o erro não é puro nada, pois pode ser corrigido. A experiência mostra que os 

erros humanos se corrigem de fato no curso do tempo tornam-se verdade”. Por ser ato 

gnosiológico, admite-o publicamente, tornando-se implicação, para fazer de seu engano uma 

aprendizagem estendida aos demais. Em entrevista, Lutgardes, seu filho, comenta sobre a 

mudança do pai, com relação à implicação com a questão de gênero, pois chegara a mudar 

seus hábitos em casa com a esposa, fazendo tarefas da rotina doméstica: procurou cozer seus 

alimentos e colaborar nas atividades de Elza de maneira mais efetiva.82 

                                                 
81 Freire, em entrevista ao professor Edson Passetti (1998. p. 26), recupera o erro do ponto de vista 
epistemológico: “O erro é o momento da produção do conhecimento, e não, um pecado mortal do cientista.”  
82 Conforme depoimento colhido por este pesquisador, em entrevista a Lutgardes Freire, filho de Paulo Freire e 
coordenador dos Arquivos no Instituto Paulo Freire . 1 cassette sonoro, áudio cassete, em 2004. 
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 A estética dos textos que se seguiram após essa marca testemunhou a favor da conduta 

de Paulo Freire e se estabeleceu pela dimensão ética de seus atos. Freire, desde esse encontro 

com a diferença, com a mulher, faz uma inscrição de corpo, faz ato de sua implicação. A 

palavra pode ser aqui referenciada, ocupando uma posição complexa, pois, velada ou 

subtraída ao próprio falante, se fez presente num circuito de identificação imaginária que a 

recobriu. Ela se acha disfarçada e, para Freire, é corpo ideológico, uma palavra oca, da “[...] 

qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois não há denúncia verdadeira sem 

compromisso de transformação” (FREIRE, 1987a, p. 78). É essa disposição para mudar que o 

choque com o outro da diferença foi capaz de operar na vida do educador, um reconhecimento 

que o acompanhou até sua morte.  

Pela leitura dos textos, destaquei como modais caracterizadores da terceira 

modalização: os / as; eles / elas (em abundância); sexista / machista; homem / mulher, usados 

sobejamente em seus livros após os anos de 1970. 

A Terceira Modalização da Linguagem de Freire revelou peculiaridades que me 

permitiram fazer alguns assinalamentos intercorrentes que julguei significativos. Pode-se 

observar com clareza na primeira modalização: a mãe lutadora, as professoras, o ambiente 

aconchegante dos amigos, as lembranças de proteção que nos remetem ao seio materno, à 

ligação ideal que une mãe e filho. Curiosamente, há aí também a presença da mulher nas 

pessoas da mãe, da professorinha / professoras / como o significante retratado no mundo ideal 

do cuidado, da proteção, de sua introdução na cultura pela palavra que se aprende com 

amorosidade. 

 Na segunda modalização da linguagem de Freire, novamente, volta a presença da 

mulher na pessoa de Elza, a esposa amada, que o ajuda a enfrentar os efeitos de uma intrusão, 

primeiro no conflito com o desejo profissional e, depois, na fala do operário contestado na 

visão romântica da educação. Em também nessas situações, ao verbalizar o inesperado, ele 

procura ter na mediação desses atos a presença da mulher (Elza) que está no atravessamento 

da diferença, ajudando-o a nomear e a perceber o que suas idealizações imaginárias não 

permitiram.    

 E, finalmente, na Terceira Modalização, a mulher escancaradamente vem demonstrar-

se como a diferença sexual, emergindo de uma omissão que o próprio Freire não percebera no 

seu texto, que falava de opressão, do/as sem voz, e, justamente, o sujeito feminino se 

apresenta para denunciar a omissão, um sujeito que por século fora relegado a plano menor na 
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sociedade. Em certo sentido, poder-se-ia pensar em um sintoma no simbólico, demonstrando 

que o saber traz na incompletude da palavra o sujeito, a incompletude que inúmeras vezes ele 

confessou presente em si e no sujeito humano. O educador teve uma ligação profunda com a 

mulher, mas a “esquece” quando escreve o que foi a sua obra maior contra a opressão, pois, 

no simbólico do texto, ele não a identifica em Pedagogia do oprimido (1970), a ponto de, 

reconhecendo posteriormente a contradição, retratar-se perante suas leitoras. Seria possível a 

ele se justificar com a cultura machista da qual estava imerso, como no primeiro momento até 

o fez, mas isso não o impediu de se deparar com o “buraco”, que se apresenta como um 

equívoco de sua incompletude. Isso fez marca na sua vida a ponto de confessar que não 

poderia deixar de reconhecer o seu erro. É a diferença entre o ético e o cognitivo, no 

cognitivo pode-se encontrar a justificação: as leis, a compreensão, o sentido, a teoria, a cultura 

mas o ético, a nenhum desses semblantes pode-se recorrer, pois, é o sujeito de fronte para seu 

real, para sua parada. Por isso, para muitos, a atitude de reconhecer esse “detalhe” menor é 

mera obra da virtude, mas além da virtude há mais nisso, e só a implicação do sujeito pode 

demonstrar o que a linearidade não supõe.  

 A mulher, sua primeira esposa, tem um lugar estruturante na trajetória de Freire, 

propiciando as mediações para produzir e criar o projeto de educação que era a base de seu 

desejo, como ele afirma inúmeras vezes: “ter muito de Elza.”, desejo que Elza já identificara 

bem antes dele. Entre os momentos de sofrimento (ausência) e de prazer (presença), ela 

propiciou um apoio no qual pôde avançar em sua trajetória.  

Trago para a discussão a rememoração da perda de Elza e a relação ausência-presença 

registrada na lápide do túmulo, um momento de diálogo na transcendência para continuar na 

vida, conforme Romão (2002, p. 56) registrou essa lembrança póstuma: 

 

“[...] Foi preciso aceitar tua ausência. 
Para que ela virasse presença [...]” 

 

 Recordar Elza também implica considerar o importante papel de Nita, sua segunda 

esposa, pois, ela veio reavivar o desejo de Freire (presença) após a perda de sua ponte de 

mediação (ausência), a mulher Elza (primeira esposa). Nita ressuscita o educador para vida, 

pois, representou a possibilidade de Freire fazer o luto de Elza e voltar a tecer laço com o 

mundo, com seu desejo, com a educação. Segundo suas próprias palavras, Nita fora a 

responsável para “trazê-lo de volta para a vida”.  
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Assim, percebe-se que a mulher ocupa um lugar fundamental no percurso de Freire: 

Nita foi a presença-ponte dos seus últimos anos entre nós; Elza fez a ligação na maior parte 

de sua vida conjugal; e a mãe, Edeltrudes, desde o nascimento até a vida adulta, ligou-o com o 

mundo e o preparou para a existência.  

Finalmente, não se pode deixar em plano menor a presença das mulheres norte-

americanas que possibilitaram a Freire se dar conta da sua contradição no discurso, no qual, a 

palavra omitida revelava justamente a negação de premissas basilares em seu pensamento 

quanto à justiça e à igualdade. Mas é a diferença que fará com que a palavra omitida se revele 

como surpresa, o que é atributo da ordem do inominável. 

 Mais uma vez, a palavra vem se apresentar como um espaço de surpresa e contradição 

na ordem do discurso. Apesar da intenção ideal de pronunciar uma palavra verdadeira, o 

cotidiano discursivo revela permanentes ditos contra nas falas que pronunciamos na família, 

com os filhos, com a companheira de luta, na militância, na associação de moradores, no time 

de futebol, na sala de aula, no partido etc. Não nos damos conta de quando falamos e de 

quando somos falados. Estamos permanentemente simbolizando o mundo e algo escapa a essa 

simbolização, algo que não é marcado pela palavra.  

Em Pedagogia do oprimido (1987a), Freire afirma que encontrar a palavra verdadeira 

é práxis, ou seja, está em permanente devir num processo dialógico. Sendo assim, torna-se 

imperativo ético na implicação de qualquer sujeito para a leitura de mundo. Essa é sua 

proposta, pois, apesar de um mundo de certezas provisórias, ele sustenta a possibilidade de 

uma comunicação, mesmo quando ela se inviabiliza por fatores de alienação ideológica. Ora, 

como podemos entender uma afirmação que logo se nega? Justamente, essa permanente 

contradição demonstra que estamos no campo das incertezas submetidas à experiência dos 

fatos, desde que o sujeito assuma uma lógica que evoca um posicionamento diante daquilo 

que deseja.  

A meu ver, Freire percebeu que havia alguma coisa nessa contradição e, assim, ele 

escreveu sobre a lógica do inédito-viável, fazendo da responsabilidade sobre o não-saber a 

possibilidade da liberdade do sujeito, pelo saber um pouco mais, uma liberdade radical que é 

infindável. Essa constatação me leva a pensar o inédito-viável como de uma ordem não 

definitiva: Inédito, por ser criação; e viável, porque guarda um caráter provisório ao presente 

de sua apresentação.  
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Essas duas perspectivas podem apontar para a dimensão desejante. Retomo a 

contribuição da Psicanálise que destaca o desejo como fonte de angústia e criação. “Quando 

você atinge esse ponto de liberdade criativa, está diante de dois elementos: um é a solidão do 

significante novo; o outro, a rearticulação do significante novo no mundo.” (FORBES, 2003a, 

p. 122).  

O estudo que realizo aqui procura demonstrar que a própria linguagem nos permite 

recuperar aspectos da Psicanálise verificáveis no discurso; situações que interferiram 

profundamente no sujeito Paulo Freire, a saber, pelos próprios depoimentos e pelo modo 

como ele interage com a alteridade e a subjetividade implícita nos fenômenos analisados. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a Pedagogia da esperança (1992) é uma das obras 

freirianas que, pelos levantamentos que realizei, podem revelar mais situações apreensíveis 

pelas lentes da Psicanálise: Freire relata uma visita a áreas de populações marginalizadas, em 

Nova Iorque, onde ele reconheceu um fenômeno semelhante às nossas realidades latino-

americanas: “Vi e ouvi coisas em Nova Iorque que eram traduções não apenas lingüísticas, 

naturalmente, mas, sobretudo, emocionais de muito do que ouvira no Brasil e, mais 

recentemente, estava ouvindo no Chile.” (FREIRE, 1992, p. 55). 

Esse relato trata de uma experiência educativa, em que uma professora norte-

americana havia mostrado uma foto de determinada região pobre, de uma cidade dos Estados  

Unidos da América, na qual, os educandos foram instados a identificar de qual lugar era a 

foto. Alguns associaram a imagem com quadros do mundo empobrecido das Américas. A 

professora introduziu novo dado e argumentou que a linguagem dos anúncios publicitários era 

o inglês e “Depois de um silêncio maior, um outro falou e disse, com constrangimento, como 

se tirasse de si um grande peso:  É preciso reconhecer que esta é a nossa rua. Moramos aqui.” 

(FREIRE, 1992, p. 56). 

Havia naquela fala uma resistência, um dito negado, o que Freire (1992, p. 56) 

reconhece como “A fuga do real, a tentativa de domesticá-lo pela ocultação da verdade.”, de 

modo a fortalecer o imaginário como construção subjetiva. É seguindo esse enfoque de Freire 

com a subjetividade que Erich Fromm classificou sua prática educativa como “uma espécie de 

psicanálise histórico-sócio-cultural e política.” (FREIRE, 1992, p. 56, 106).  

Na Pedagogia da autonomia (1996), Freire afirma que a alfabetização só ganha 

sentido na dimensão humana quando acontecer uma psicanálise histórico-político-social para 

a extrojeção da culpa indevida, latente no oprimido como “sombra invasora” (FREIRE, 1996, 
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p. 93). Aqui pergunto: Que elemento pode, em sua potência, fazer o expurgo de um circuito 

de gozo como o que aqui vimos relatado, o de negar a própria situação para não ter de 

enfrentá-la, esse não-querer-ver que imobiliza, esse luto não realizado que sucumbe o sujeito  

a uma ausêcia ad-infinitum ? Seria o cognitivo a fazer esse expurgo tão necessário para uma 

volta à presença ou uma determinante ética com sua gênese no desejo a partir de uma 

implicação? 

O importante desse reconhecimento está em que, embora a percepção de Freire seja 

mais conhecida por um circuito de significação (cognitivo) que não é da psicanálise lacaniana, 

pode-se encontrar, pelo esquadrinhar de seu texto, pistas de um resto inapreendido que nos 

lembra conceitos lacanianos. A importância da Psicanálise traduz-se pela possibilidade que 

suas teorias oferecem para uma leitura de fundo, que é mais complexa e remete o observador 

a um não ainda da palavra, ou seja, “o texto nunca pode ser visto como algo que está 

paralisado.” (FREIRE, 2001b, p. 74); é uma abertura que o próprio autor deixa em suas obras. 

Há algo mais que deve ser encontrado, buscando suas manifestações mais profundas para 

além das grades imaginárias que o sentido primeiro demonstra, pois, “Não é exagerado repetir 

que ler como estudo não é passear disponivelmente sobre as frases, as sentenças e as palavras 

do texto sem nenhuma preocupação com saber aonde elas nos podem levar.” (FREIRE, 1995, 

p. 42). 

Termino este capítulo, discutindo alguns aspectos da linguagem para Paulo Freire, 

escavando pistas para pensar um enfoque sobre sua obra e me valendo de apoios conceituais 

da psicanálise lacaniana. A linguagem é, no decorrer deste estudo, um significativo apoio na 

leitura dos fenômenos para a apreensão do pensamento freiriano naquilo que pode se 

aproximar de conceitos psicanalíticos.  

Pela modalização do discurso freiriano, procuro apreender algumas caracterizações 

discursivas ao longo de sua trajetória, tomando como referência os Complexos Familiares, de 

Lacan. A pesquisa recupera nos textos escritos por alguns dos seus estudiosos, assinalamentos 

que são captados por fenômenos do inconsciente, via estudo da linguagem que se depreende 

de sua experiência. 

A linguagem para Freire, ao longo de sua obra, é tomada no sentido amplo de abarcar 

o sistema de signos que se presta como meio de comunicação e, ao ser processada pelo 

pensamento, transforma-se em palavra-mundo.  
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“Meu interesse inicial residia no processo de ler e escrever palavras. O que para mim, 

desde o início, nunca foi possível separar a leitura das palavras da leitura de mundo.” 

(FREIRE, 2001b, p. 56). Percebe-se a importância da cultura, quando ele remete a leitura das 

palavras para a leitura do mundo.  

 Como nos lembra Bacha (2002, p. 50), em se tratando de inconsciente, “as palavras 

nunca são só um modo de falar”, por isso, a expectativa que se instala é, a de ir além da 

palavra, como propôs o próprio Freire. Quem sabe o inédito-viável seja uma porta esperando 

uma mão implicada para a invenção da palavra verdadeira, sem a repetição do que ele  

escreveu – é o que imagino que ele pensou, para nós, que chegamos depois e ainda temos um 

caminho a percorrer, pois os resultados para a Educação que queremos não conferem com o 

que temos, apesar de todo o saber das bibliotecas que, diante de nós, nos deixa mais 

perplexos.  
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CAPÍTULO III 

 

3. A linguagem nas trajetórias de Freud e Lacan 
 
 
A própria Psicanálise é a cultura que pretende descrever... O 
inconsciente só pode ser estruturado como a linguagem de Freud e 
o ego e o superego são textos de Freud: tornamo-nos textos de 
Freud e o Initiatio Freudi é o padrão necessário para a vida 
espiritual de nosso tempo. 

 (BAUMAN, 1999, p. 183). 
 

 

A linguagem é um tema central na obra de Jacques Lacan (1901-1981). O psicanalista 

francês revitalizou o pensamento freudiano e fez um estudo criterioso da Lingüística moderna, 

utilizando-se de alguns conceitos aí desenvolvidos para fazer sua releitura de Freud, na qual, 

mesmo antes do advento da Lingüística, já se depreendia uma teoria da linguagem. 

Este capítulo tem por finalidade (a) Apresentar um breve histórico da trajetória de 

Sigmund Freud; b) recuperar a teoria da linguagem, latente em sua obra; c) expor um breve 

histórico da trajetória de Jacques Lacan; d) descrever a concepção de Lacan naquilo que 

resgata os elementos freudianos sob a luz da Lingüística para, gradativamente, construir sua 

teoria sobre o inconsciente; e e) expor brevemente algumas pontuações da relação entre o 

estruturalismo e a linguagem na obra de Lacan. 

A linguagem assume uma posição fundamental na pesquisa freudiana para a 

compreensão implícita dos processos de leitura dos sonhos que, nas manifestações discursivas 

do sujeito, emergem como características enigmáticas de uma linguagem codificada. 

Sobre os textos de Freud aqui comentados, opto por não seguir uma cronologia 

histórica, baseando-me tão somente em seus comentários sobre os fenômenos referentes à 

linguagem e à sua importância na economia do inconsciente. Dessa forma, investigo os mais 

significativos dentre os textos chamados de “pré-psicanalíticos”, do período de 1873 a 1895 e, 

posteriormente, os relatos das pesquisas com os sonhos que se reportam mais diretamente a 

essa investigação.  

Apesar de haver controvérsias sobre a validade da produção dita pré-psicanalítica 

(GARCIA-ROZA, 2004b, p. 42), identifico nesses trabalhos construções teóricas 

significativas para um aprofundamento no campo da linguagem e nos rebatimentos a partir da 

Psicanálise.  
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Entre os primeiros escritos freudianos, é possível identificar aproximações que 

associam a linguagem às manifestações inconscientes, presentes em estudos sobre distúrbios 

motores da fala. É a partir daí que Freud estabelece conexões com os sonhos e, enfim, criou a 

Psicanálise, sua contribuição para a humanidade.  

 

3.1 Conhecendo Freud, o pai da Psicanálise 

 

Relato aqui pontos relevantes para este estudo e que marcam a história de vida do 

criador da Psicanálise, pois é a partir dele que muito do que estava dado na razão iluminista 

começa se desconstruir. As descobertas freudianas demonstram que o homem e a mulher 

estão sujeitos a pulsões, ao desejo e o inconsciente é responsável pelo que, em princípio, se 

constitui como um campo subjetivo que interfere na vida humana. Pode-se dizer que a 

subjetividade foi o que atraiu Freud para sua descoberta. Ele revela em sua autobiografia que, 

desde o início de seus estudos de Medicina, era forte a sedução pelo que estava além da 

matéria, já sinalizando para uma metapsicologia dominando suas preocupações. 

Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, pequena cidade da 

Moravia, na Europa central que corresponde hoje à parte oriental da República Checa. Filho 

de pais judeus, Jakob e Amalie, recebera deles o prenome de Scholomo Sigismund, nome que 

jamais assinou, embora recebido no batismo, simplificando-o ainda de Sigismund para 

Sigmund e fazendo essa mudança definitiva em 1878. 

Como comerciante de posses médias, Jakob viveu momentos de dificuldades no seu 

ramo comercial, quando os negócios entraram em crise (JONES, 1970, p.46). A família teve 

de mudar-se para Viena, em outubro de 1859. Nessa época, o pequeno Freud tinha pouco 

mais de 3 anos de idade, sendo o primeiro filho do terceiro casamento de seu pai. Dessa 

união, vieram mais um irmão e seis irmãs, dos quais, o irmão Julius morreu aos dezenove 

meses de idade.  

Quando Freud nasceu, sua mãe tinha vinte e um anos e era bem mais jovem que o 

marido, que já contava com quarenta anos de idade. (op.cit., p. 36). Há biógrafos que 

defendem a tese de que essa constituição familiar agiu de modo altamente instigante na mente 

infantil de Freud, contribuindo para as bases de sua personalidade e de suas inquirições 

futuras.  
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Aos oito anos revelava-se implicado com os seus estudos, ao ponto de impedir que sua 

mãe continuasse os estudos com piano, em função do barulho que lhe prejudicava a 

concentração. Provavelmente, seria a causa de Freud manifestar sua aversão à música. 

(JONNES, 1970, p.53).  

Recebeu suas primeiras lições escolares pela mãe e, “o pai de Freud tomou pra si a 

educação dele, antes de matriculá-lo numa escola particular.” Logo revelou-se com 

capacidades autodidata, além de ser sempre estimulado pelos pais no esmero aos estudos. (op. 

cit., p.53). 

Freud revela-se um menino devotado ao estudo e à leitura e se gradua no Gymnasium 

(escola secundarista) com desempenho louvável, sendo o primeiro da turma durante sete anos, 

fato que lhe confere alguns privilégios especiais. Entre as qualidades de estudante, destaca-se 

o fato de que alimentara o hábito da leitura desde pequeno.  

O próprio Freud relata que, embora seu pai fosse de poucas posses, apoiara-o na 

escolha de uma profissão, desde que o filho seguisse as próprias inclinações.  

 
[...] meu pai insistiu que, na minha escolha de uma profissão, devia seguir 
somente minhas próprias inclinações. Nem naquela época nem mesmo 
depois, senti qualquer predileção particular pela carreira de médico. Fui, 
antes, levado por uma espécie de curiosidade que era, contudo, dirigida mais 
para as preocupações humanas do que para os objetivos naturais. (FREUD, 
1925/1924). 
 

Importa lembrar aqui que, mais tarde, Freud não consideraria uma boa orientação de 

seu pai, a livre escolha de sua preferência na profissão, pois, embora generosa, o fato de ele se 

manter muito tempo na pesquisa teórica não lhe permitia viver e trabalhar com retorno 

financeiro compatível com suas necessidades materiais. O fato é que ele se dedica muito à 

pesquisa teórica e essa prioridade não lhe permite exercer uma atividade profissional 

remunerada que auferisse meios para manter sua família, o que o obriga a procurar outro tipo 

de trabalho. 

 
O momento decisivo ocorreu em 1882, quando meu professor, por quem 
sentia a mais alta estima, corrigiu a imprevidência generosa de meu pai 
aconselhando-me vivamente, em vista de minha precária situação financeira, 
a abandonar minha carreira teórica. Segui seu conselho, abandonei o 
laboratório de fisiologia e ingressei no Hospital Geral como Aspirant 
[assistente clínico]. Logo depois, fui promovido a Sekundararzt [médico 
estagiário ou interno] e trabalhei em vários departamentos do hospital, entre 
outros, por mais de seis meses, sob a orientação de Meynert, cujo trabalho e 
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personalidade muito me haviam impressionado quando eu ainda era 
estudante. (op. cit., 1925/1924) 
 

 

Freud opta por manter as tradições judaicas, fato auto afirmativo compreensível a 

partir da recusa em aceitar a sub-condição dos judeus em alguns países da Europa, no início 

do século XX. Em sua autobiografia, confessa que experimentou desapontamentos 

consideráveis nas suas experiências universitárias, por causa de sua origem judaica e, apesar 

do preconceito a ele devotado, jamais se admitiu inferiorizado diante de outros estudantes. 

Aos 17 anos, ingressa na Universidade de Viena e, nessa época, por influência de um 

colega mais velho, ele se interessa também por estudar Direito e se dedica a atividades 

sociais, ao mesmo tempo em que estudou o Positivismo e a biologia darwiniana, a qual 

serviria de referência em todos os seus trabalhos. Percebe-se em sua aproximação com essas 

ciências que, então, exerciam na comunidade acadêmica, um apelo rigoroso ao método 

científico e, obviamente, esse fato vai influenciá-lo na busca de um status da mesma ordem 

para a Psicanálise, que ele criaria mais tarde.  

Por volta de outubro de 1873, começa seus estudos em medicina. Em 1874, pensa em 

ir a Berlim para freqüentar os cursos de Helmholtz, após conseguir uma bolsa de estudos. Em 

1876, Freud desenvolve pesquisas em neurologia e fisiologia em Trieste sobre as glândulas 

sexuais das enguias (JONES, 1970, p.71). Entra para o laboratório de Brücke, onde estuda o 

sistema nervoso dos peixes e acompanha um curso sobre fisiologia da voz e da linguagem. 

Pode-se dizer que essas aulas foram provavelmente sugestivas para Freud despertar-se na 

direção da linguagem em busca da gênese dos fenômenos discursivos no psiquismo humano. 

Segundo relata em Um estudo autobiográfico (1924-1925), Freud se considera 

negligente em seus estudos médicos, nos quais, se diploma em 1881, bem mais tarde que os 

demais estudantes. Ele não se considera médico, no sentido objetivo da palavra, pois como já 

fora dito, ele confessa que sua vocação sempre se interessa mais para uma curiosidade 

dirigida para o gênero humano do que para os objetos naturais. 

Em 1885, foi nomeado conferencista de neuropatologia e viaja para Paris com uma 

bolsa de estudos, após a colaboração de Brücke, o qual via em Freud um aluno dedicado e 

sério em sua trajetória acadêmica.  

Nesse momento, aproxima-se de Charcot que necessitava então de um tradutor para o 

alemão de seus textos de pesquisa. Pode-se dizer que essa aproximação se torna muito 
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interesse para Freud, que passa a ter acesso à produção do médico francês, em especial, às 

investigações acerca da histeria, (inclusive em homens), tese que lhe causa críticas em seu 

retorno de Paris.  

Percebo que o percurso de Freud não foi tecido seguindo o pensamento universalizante 

da categoria dos médicos de sua época e que muito de seu trabalho científico continha sua 

singularidade, ao sustentar a direção da própria intuição, fato que lhe favorece resistência às 

teses aceitas na época, guiando-se pelas suas observações que seguiam em outra direção.  

Em 1886, Freud fixa residência em Viena, onde vive durante quase toda sua vida. A 

cidade era um núcleo de atividade intelectual, pois, em fins do século XIX e início do século 

XX, juntamente com Paris, se destacam no campo das ciências e das artes. Lá estão os 

espíritos luminares do conhecimento mais avançado da Europa. Tal ambiente de exuberância 

intelectual exige que Freud se desdobre em suas teses, para conseguir a condição que ele tanto 

almejou para a Psicanálise como ciência. 

Ainda enquanto trabalhando no laboratório de Brucke, conhece e estabelece amizade 

com Josef Breuer. As discussões que travam interferem na prática de Freud, que, 

gradativamente, abandona a hipnose e a substitui pela catarse. Em 1890, pratica o método 

catártico e, posteriormente, o abandona e cria o método da livre associação (JONES, 1970, 

p.250). Finalmente, cria a Psicanálise, termo empregado pela primeira vez em 1896 e criado 

por Breuer, segundo Freud. 

Como médico psiquiatra, Freud abre seu consultório médico e trata de mulheres, em 

sua maioria, da alta burguesia vienense, as quais eram consideradas “doentes dos nervos”. A 

princípio, utiliza os meios terapêuticos disponíveis e aceitos na época, tais como: massagens, 

hidroterapia e eletroterapia, mas, desconfiando de que esses métodos não ofereciam resultados 

satisfatórios, começa a utilizar a hipnose, conforme sugestão de Hippolyte Bernheim. 

Em 1893, Freud já estabelecia interlocução com o Dr. Joseph Breuer, um médico de 

família muito respeitado em Viena. Juntos, escreveram Sobre o mecanismo psíquico dos 

fenômenos histéricos e, em 1895, seguiu-se o livro Estudos sobre a histeria. Pela primeira 

vez, ouvia-se falar em inconsciente e em emoções reprimidas.  

As pesquisas de Freud o levaram a elaborar as teses do inconsciente como um lugar 

desconhecido pela consciência: uma "outra cena". Na primeira tópica que elaborou, refere-se 

a uma instância ou sistema (Ics), constituída por conteúdos recalcados que escapam às outras 

instâncias, o pré-consciente e o consciente (Pcs-Cs).  
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A historiografia científica tem demonstrado que Freud não foi o primeiro pensador a 

descobrir o inconsciente ou a inventar essa palavra para defini-lo. No entanto, foi ele que 

acabou por fazer desse termo o principal conceito de sua doutrina, conferindo-lhe uma 

teorização mais qualificada do que fora dada pelos que o antecederam na pesquisa sobre esse 

conceito. Com as pesquisas de Freud, de fato, o inconsciente deixou de ser uma 

"supraconsciência" delimitada ou além da consciência, tornando-se inatingível para a 

consciência, emergindo no sonho, nos lapsos, nos jogos de palavras, dos atos falhos etc. A 

partir de suas observações, Freud desloca uma apreensão limitante do inconsciente para uma 

concepção ampliada, não enquadrada no ethos das ciências naturais da época. 

Freud e Breuer, embora cheguem romper a amizade por causa de divergências – mais 

desconfortáveis para Breuer do que para Freud – progrediram nas pesquisas sobre o conteúdo 

das reflexões a respeito da histeria que, em grande medida, se deve ao trabalho de Breuer, a 

quem cabe elaborar uma parte da teoria que ambos escreviam. No entanto, as divergências 

entre eles tornavam-se mais e mais intensas e, em 1894, Breuer rompe a amizade com Freud. 

É neste ano também que se cunhou o conceito de transferência, fundamental para a 

Psicanálise, porque traz luz à dialética do par analista-analisante. Em conseqüência do 

fracasso vivido por Breuer na aplicação do método catártico, usado no tratamento de Anna O, 

Freud sente-se estimulado a descobrir e considerar o fenômeno da transferência, ou seja, o 

estabelecimento de um vínculo afetivo intenso na análise, independentemente de todo o 

contexto de realidade, assim, renunciando de vez à hipnose.  

O médico judeu berlinense, Wilhelm Fliess é outro ator de peso na trajetória de Freud. 

Eles se conhecem por volta de 1887 e Fliess traz uma enorme contribuição à pesquisa sobre 

Psicanálise, por meio de extensa correspondência pessoal e científica que trocam. Em 1895, 

Freud inicia uma seqüência de cartas escritas a Fliess, reunidas cinqüenta anos mais tarde na 

publicação Projeto para uma Psicologia Científica (1895, título da tradução inglesa).  

Em novembro de 1899, Freud publica A interpretação dos sonhos, sintaxe complexa 

na discussão que trava sobre a organização dos conteúdos oníricos e a maneira de interpretá-

los na lógica inconsciente. Essa edição foi pós-datada em 1900, conforme impresso na página 

de rosto da obra. Seu conteúdo se tornou fundamental para se penetrar na linguagem do 

inconsciente e perceber que havia uma sintaxe própria na sua descrição. 

De 1901 a 1905, é divulgado seu primeiro caso clínico, (Dora), e a descoberta das cartas 

de Freud a Fliess proporciona grande número de evidências contemporâneas sobre o assunto.  
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Em 14 de outubro de 1900, Freud diz a Fliess (Carta 139) que começara pouco antes a 

tratar de uma nova paciente, “uma jovem de dezoito anos”. Essa moça era evidentemente 

“Dora” e, como se sabe pelo próprio caso clínico, seu tratamento terminou cerca de três meses 

depois, em 31 de dezembro. Durante todo aquele outono, Freud dedica-se ao texto Sobre a 

psicopatologia da vida cotidiana (1901) e – segundo apontam biógrafos de Freud – ele 

escreve, em 10 de janeiro (numa carta não publicada), dois trabalhos simultaneamente: A vida 

cotidiana e Sonhos e histeria, fragmento de uma análise que, como afirma no prefácio, era o 

título original do trabalho “A interpretação dos sonhos” (1900). 

Em 1902, funda a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, primeiro centro de 

estudos de Psicanálise, juntamente com Adler, Stekel, Kahane e Reitler. São passos de Freud 

no sentido de estabelecer uma base institucional para a continuidade de seus trabalhos, agora 

em um formato oficial .  

Já na primeira década do século XX, cresce sobremaneira o círculo de estudiosos da 

doutrina freudiana e, no primeiro quarto do século, a Psicanálise torna-se conhecida também 

em países, como a Grã-Bretanha, a Hungria, a Suíça e os EUA.  

A primeira década do século XX é extremamente abundante do ponto de vista das 

pesquisas freudianas: ocorre a descoberta da primeira teoria das pulsões – pulsão sexual e 

pulsão do eu e são formulados conceitos referentes aos estádios de desenvolvimento da 

sexualidade infantil.  

Freud redige, em 1905, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e O chiste e suas 

relações com o inconsciente. Três anos depois, elabora o Complexo de castração E, em 

conseqüência de seus estudos sobre a psicose paranóica, formula o conceito de narcisismo.  

É interessante ressaltar que Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), 

juntamente com A Interpretação dos Sonhos (1900), podem ser percebidas como as 

contribuições mais significativas e originais de Freud para o conhecimento do universo 

humano e podem ser destacadas como obra marcantes na carreira de Freud.  

Um dado que me chama a atenção em sua biografia é o caráter de provisoriedade das 

descobertas que ia fazendo e que o obrigam a rever sua redação dos textos continuamente. No 

decorrer de edições sucessivas num período de vinte anos, os textos acima-citados são 

submetidos a diversas modificações e acréscimos. Este processo de descoberta demonstra a 

intensa gama de variáveis que interagem em seus conteúdos, detalhe que revela a 
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complexidade do psiquismo humano ou que, em matéria de inconsciente, o que se simboliza 

deixa sempre um resto que não se capturou. 

A década de 1920 é profícua em descobertas e progressos marcantes para Freud, além 

de ser o ano de fundação da Policlínica de Berlim e do Internacional Journal of 

Psychoannalysis. Ele escreve “Além do princípio do prazer” (1925-1926) e o Conceito de 

compulsão à repetição83 (1914 e 1920), além de instaurar o conceito de falo (1922/1923). 

Freud formula, em 1920, a segunda teoria do aparelho psíquico: Id, Ego, Superego e 

Mundo externo. Sua produção nesse tempo é intensa, mas a saúde lhe falta, pois fora 

diagnosticado um câncer que lhe impõe uma maratona de cirurgias na região do palato. Em 

1923, faz a primeira de trinta e três intervenções cirúrgicas no maxilar para controlar a 

enfermidade que se agrava bastante no ano de 1931.  

Em 1938, Freud publica Um esboço de psicanálise84, trabalho no qual deixa claro que 

os princípios de Psicanálise são constituídos por uma teia de experiências e observações e 

“somente alguém que tenha repetido estas observações em si próprio e em outras pessoas 

acha-se em posição de chegar a um julgamento próprio sobre ela”. Posso deduzir que tal 

princípio cala fundo no pensamento de Lacan e o influencia em suas lutas contra a 

institucionalização da Psicanálise nos moldes de uma “ciência” aprisionada aos cânones da 

medicina.  

Em 1937, escreve Construções em análise e, segundo ele mesmo afirma o artigo 

recebe menos atenção do que as interpretações nos debates da técnica analítica, nos quais, 

estão contidas muitas alusões a essas interpretações. O artigo termina com o exame de um 

assunto em que Freud revela muito interesse nesse período: a distinção entre o que descreve 

como verdade ‘histórica’ e ‘material’.85  

Devido à perseguição nazista aos judeus, Freud deixou a cidade de Viena em 1938, 

graças à intervenção do diplomata americano William Bullitt (1891-1967) e, ao resgate pago 

por Marie Bonaparte, ele deixa a cidade com sua família. Conforme citado nas biografias, no 

momento de partir, o venerando Freud é obrigado a assinar uma declaração, na qual afirmava 

que nem ele nem seus familiares haviam sido importunados pelos funcionários do Partido 

                                                 
83 Cf. Freud (1914 e 1920). Há uma nota esclarecedora no texto O estranho, em que há menção de um trabalho 
de Freud de 1914, no qual se refere ao Conceito da compulsão à repetição e menciona o Além do princípio do 
prazer, nos capítulos II e III. (Ed. eletrônica da Imago CD rom).  
84 Cf. Freud 1938, Um esboço de Psicanálise, (Ed. eletrônica da Imago CD rom) 
85 Observei que a expressão verdade material, na edição eletrônica (em português), aparece apenas duas vezes 
em toda a obra, enquanto ocorre em pelo menos treze textos distintos (de toda a sua obra) referência à expressão 
verdade histórica. 
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Nacional-Socialista. Mas, na verdade, a truculência nazista – como é próprio a toda ordem 

totalitária – queima em praça pública vários volumes de suas obras, sua casa é revistada e sua 

coleção de antiguidades é confiscada pela Gestapo.  

A guerra chega cada vez mais intensa na Europa, crescia a perseguição nazista 

violentamente à etnia judaica, a mudança de Viena para Londres foi a melhor alternativa para 

preservar a própria vida e a de sua família. Freud, a esposa Martha e a filha Anna 

permanecem na cidade inglesa, onde ele viveu seus últimos anos, escrevendo e atendendo 

seus pacientes. Sua remoção providencial com a família foi uma prova do carinho e da 

admiração da princesa Marie Bonaparte por seu analista, permitindo-lhe a dignidade de 

terminar seus últimos dias em paz. A princesa foi a analisanda que, em 1925, à beira da 

depressão e acreditando-se frígida, procura Freud, de quem já conhece as teorias. Durante o 

processo de análise, nasceu entre eles uma grande amizade. Marie dedica-se aos estudos da 

Psicanálise e se torna psicanalista renomada e divulgadora das teorias de Freud. Se não fosse 

pela ajuda financeira da princesa, o seu velho e venerado mestre teria sido enviado para um 

campo de concentração, como aconteceu às suas irmãs.  

Em Londres, a família instalara-se em uma bela casa em Maresfield Gardes, 20, futuro 

Freud Museum. É o último endereço de Freud, onde termina sua derradeira obra, Moisés e o 

monoteísmo (1939). Freud recebe ali seus pacientes até sua morte, em 23 de setembro de 

1939, aos 83 anos em conseqüência do câncer na mandíbula.  

 

3.2 A teoria da linguagem que se depreende de Freud 

 

A teoria da linguagem que aqui comento principia nos estudos pré-psicanalíticos, com 

o texto Sobre as afasias (1891), em que se percebe não somente um modelo de aparelho de 

linguagem, mas também, um modelo de aparelho psíquico [ou anímico]. Freud vai além da 

sua pesquisa de um aparato anímico, pois não concebe um aparelho trazido por determinantes 

causais de ordem biológica, como os demais aparelhos físicos que compõem o corpo humano. 

Mais tarde, Lacan descobre que “O aparelho de linguagem forma-se na dependência de um 

outro aparelho de linguagem, numa relação de alteridade. É somente em função da existência 

desse outro que ele pode existir” (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 30). 

A linguagem e suas manifestações, tal como estudadas por Freud, encontram-se 

distribuídas em vários trechos de sua obra. No conhecido O interesse científico da Psicanálise 
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[parte II A] (1913), ele recupera uma aproximação com a Filologia, ao estudar o conceito de 

fala, tomada na sua dimensão ampliada e a identifica como “ciência da linguagem”, ou seja, 

não somente como expressão do pensamento em palavras, mas, em relação às demais 

manifestações, como a linguagem dos gestos e a escrita, nas quais, a atividade mental se 

expressa.  

A partir dessa delimitação conceitual, Freud estrutura a parte de sua obra em que 

considera a linguagem de vigília e a relaciona mais tarde à linguagem onírica. De posse do 

estudo que desenvolve com a linguagem dos sonhos, ele afirma que “na linguagem onírica, os 

conceitos são ainda ambivalentes e unem dentro de si significados contrários” (FREUD, 

1913)86. Para ele, a linguagem onírica é carregada de símbolos que, embora possuam alguma 

relação elucidativa, são na maioria estranhos aos conteúdos conscientes e se comparam a uma 

decifração de hieróglifos. Entre os relatos dos sonhos, há elementos que não se destinam à 

interpretação, mas que são como elos de outras coisas – Freud os chama de ‘determinativos’ 

(FREUD, 1910/1973, p. 1.622). A linguagem dos sonhos é uma expressão viva da linguagem 

do inconsciente, manifesta como um dialeto. 

Os sonhos são fenômenos centrais na discussão da linguagem e, considerando as 

manifestações oníricas, Freud admite a possibilidade de estudá-las com uma metodologia 

científica – indicação que denota essa preocupação está no artigo A significação antitética das 

palavras (1910), em que há uma referência ao panfleto do filólogo Karl Abel publicado em 

1884. 

Abel sistematiza uma metodologia que, tomando por referência os contrários e os 

contraditórios presentes na linguagem dos povos egípcios, possibilita aplicar-se à 

compreensão dos sonhos. Freud recupera esses estudos e afirma que há, entre eles, uma 

semelhança interpretativa: “os sonhos têm uma significação e podem ser interpretados” 

(FREUD, 1910/1973, p. 1.620).87 Eles obedecem a uma outra ordem que difere da 

organização consciente, ocorrendo aí a primeira identificação com um processo de 

estruturação das manifestações psíquicas na linguagem. Nesse processo, chama a atenção de 

Freud a posição do não numa interpretação onírica. 

É bastante singular o modo como os sonhos apresentam a categoria de contrários e 

contradições: eles simplesmente os ignoram. O não parece não existir no que se refere aos 

                                                 
86 Ed Eletrônica Imago, Obras completas Sigmund Freud, CD. Rom. 
87 Cf. Freud (1.973/1.910, p.1.620), “El doble sentidos antitético de las palabras primitivas” (minha tradução 
livre). 
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sonhos, pois esses mostram uma preferência particular para combinar os contrários numa 

unidade ou para representá-los como uma e mesma coisa. Os sonhos tomam, além disso, a 

liberdade de representar qualquer elemento por seu contrário de desejo. Não há, assim, 

maneira de decidir num primeiro relance se determinado elemento, que se apresenta por seu 

contrário, está presente nos pensamentos do sonho como positivo ou negativo. 

Na seqüência de seus estudos, Freud recupera a contribuição de Karl Abel, quando ele 

explicita, na tradição da linguagem dos egípcios, o emprego dos contraditórios nas 

construções discursivas, ou seja, percebe que, naquela cultura, era comum o uso de uma 

palavra constituída de duas significações por um mesmo som, por exemplo: forte-fraco (ken), 

em que se usam os sinais determinativos para dar à palavra seu sentido no texto. Se o sentido 

fosse forte, ao lado do símbolo, constava o desenho de um homem robusto (sinal 

determinativo) e, se era fraco, um homem corcunda, dobrado.  

Esses são casos em que, embora tais expressões fossem constituídas de dupla 

representação de sentido, tinham apenas um significado, de acordo com uma dada sintaxe. 

Nesse caso, ocorre ambigüidade, pois, conforme o desenho determinativo posto ao lado do 

signo, tem-se o significado pretendido.  

Freud percebe a importância desses processos na linguagem e vê a relação com o 

mecanismo do sonho como a maneira pela qual o sujeito simboliza seu pensamento. Ele 

termina esse artigo, afirmando “E nós, psiquiatras, não podemos escapar à suspeita de que 

melhor entenderíamos e traduziríamos a língua dos sonhos, se soubéssemos mais sobre o 

desenvolvimento da linguagem.” (FREUD, 1910/1973, p. 1.624).88 Tais investigações 

reafirmam a importância da linguagem e de suas ambigüidades no contexto da elaboração de 

conteúdos discursivos e de suas associações com o pensamento humano. 

Do panfleto de Abel, no qual expõe o processo da inversão do som das palavras (os 

contraditórios), podem-se identificar, nas características da fala humana, algumas 

manifestações semelhantes, sobretudo, ao se retomar o mecanismo inconsciente de formação 

de atos falhos, em que uma palavra oposta à intenção do falante emerge no dito. É comum, 

nas brincadeiras infantis, as crianças inverterem o sentido das palavras, dando-lhes um ar de 

gracejo. Nessa situação peculiar à infância, denota-se uma particularidade inscrita no 

simbólico da linguagem que a pesquisa analítica recupera desde Freud.  

                                                 
88 Cf. Freud (1.973/1.910, p. 1.624), “El doble sentido de las palabras primitivas (tradução própria e livre). 
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Tive a oportunidade de tecer alguns comentários na Introdução sobre a constituição da 

linguagem e retomo aqui e agora alguns desses aspectos. O sistema de linguagem começa a 

ser formado desde as primeiras vivências infantis, obedecendo à lógica arbitrária do signo, 

dentro de dada comunidade lingüística, ou seja, o signo é imotivado, sendo arbitrário em 

relação ao significado e pode não haver ligação natural alguma com a realidade.  

A criança chega ao mundo, que é simbolizado pela linguagem, e inicia o processo de 

sua constituição como sujeito, ao incorporar as representações da cultura pela repetição dos 

sons que consegue ouvir, os quais são produzidos por outro ser humano, inicialmente, sem 

entendê-los, usando a linguagem pronta que o contexto social produziu.  

Quando da discussão sobre o Inconsciente (1915), Freud retoma a reflexão sobre a 

linguagem, na sua dimensão de palavra e, particularmente, pode-se perceber esse detalhe no 

artigo Palavras e coisas (1913), no qual reflete a questão da fala com base no conhecimento 

apreendido da Anatomia e da Psicologia da época. Estes estudos traduzem uma compreensão 

do fenômeno baseando-se em uma fundamentação teórica medica, que não o satisfaz 

integralmente, embora seja o suporte teórico existente para pensar um possível gênese na sua 

versão do orgânico. Esse fato significa que ele reconhece haver uma dimensão bio-psicológica 

influenciando a dinâmica da fala, mas sente que há algo mais numa esfera subjetiva que deve 

estar próxima ao que, mais tarde, configuraria sua concepção de inconsciente, e uma provável 

ligação com a linguagem.  

As breves considerações ao texto Palavras e coisas foram feitas aqui, porque 

apresentam referências importantes que compõem a trajetória de Freud no intento de estudar 

os fenômenos discursivos. Destaco desse texto alguns aspectos que ele pontua sobre a 

linguagem, embora haja muito mais trabalho de Freud escrito que não mencionei aqui.  

O texto é um questionamento sobre algumas hipóteses a respeito das perturbações da 

fala, naquilo que envolve a fisiologia do aparelho fonador. Do ponto de vista da Psicologia, a 

fala tem na palavra sua unidade funcional atribuída a uma organicidade complexa, conforme 

estudos que versam sobre a desintegração da fala, combinando elementos auditivos, visuais e 

cinestésicos. A falta de um desses elementos na apresentação de palavra provoca distúrbios 

patológicos. Nesse estudo, o que Freud denomina “apresentação de palavra” adquire seu 

significado pela relação que a imagem acústica do complexo “representação-palavra” mantém 

com a imagem visual do complexo formado pelas associações de objeto (GARCIA-ROZA, 

2004a, p. 31). 
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A pesquisa o remete a conclusões sobre o esquema para compreender o aparelho de 

linguagem (Sprachapparat), que vai se formar aos poucos, visto que esse não chega pronto no 

sujeito biológico, mas é adquirido na presença de outro aparelho de linguagem (a mãe, ou 

outro falante próximo) em um universo social. Daí o fato de a aproximação dos conteúdos 

inconscientes e a linguagem serem imbricados e transcenderem as dimensões psicológica e 

biológica.  

O primeiro item importante destacado nesse texto refere-se ao fato de que aprendemos 

a falar ao associar uma imagem sonora de uma palavra a uma função nervosa associada. Falar 

implica uma apresentação motora da fala associada a uma imagem sonora.  

 
Nessa fase do desenvolvimento da fala — a da primeira infância — usamos 
uma linguagem que nós mesmos construímos. Comportamo-nos como os 
afásicos motores, pois associamos diversos sons verbais exteriores a um 
único som produzido por nós mesmos. (FREUD, 1915).  

 
Freud associa esse raciocínio à linguagem da primeira infância, quando ocorre o 

processo em que a criança repete as palavras que ouve para formar, em alguma medida, uma 

linguagem própria. Ao repetir, dizer à imitação de outra pessoa,89 a criança forma seu 

aparelho de linguagem na presença de um outro aparelho de constituição semelhante, 

paralelamente a vários outros que compõem uma comunidade lingüística. Na primeira 

infância, a criança não possui um rigor normativo em suas construções orais. Freud compara o 

“enfant” aos afásicos, na sua maneira de expressar. A palavra apresenta uma constituição 

complexa de associações, na qual, se reúnem elementos de origem visual, acústica e 

cinestésica para a produção do discurso. Os estudos sobre as afasias introduzem uma 

preocupação especial com a linguagem e ressaltam a ligação entre palavra e objeto, numa 

perspectiva em que se pode perceber a forte presença do significante na mediação de palavra.  

O segundo aspecto refere-se ao fato de que aprendemos a falar a língua das outras 

pessoas, esforçando-nos para aproximar nossa pronúncia à do outro que fala, ou seja, o repetir 

e o imitar o outro. Freud comenta o processo da superdeterminação (pluralidade de fatores) da 

fala no discurso encadeado, quando há a perda de um ou outro fator determinante no processo 

fisiológico e patológico das parafasias (patologias da fala). 

O terceiro ponto trata do modo como aprendemos a soletrar, ligando imagens visuais 

das letras a novas imagens sonoras, ligadas a sons já conhecidos. Esse seria o processo de 

                                                 
89Cf. Freud, (1915), Palavras e coisas. Ed. Eletrônica Imago Obras Completas Sigmund Freud Cd. Rom.  
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assimilar a leitura segundo determinadas regras, juntando apresentações motoras da palavra 

que correspondam às letras combinadas e reproduzam novas apresentações da palavra. Dessa 

forma, ao elaborar apresentações novas de palavra, percebe-se que a imagem sonora da união 

de imagem motora e sonora é identificada e reconhecível na fala humana. Há entre o dialeto 

falado e a linguagem literária semelhanças que facilitam sua assimilação.  

O quarto processo analisado refere-se a aprender a ler, ligando, de acordo com certas 

regras, a sucessão de estímulos nervosos e motores da palavra que recebemos ao enunciar 

letras isoladas de modo a fazer surgirem novas apresentações de palavra. Ditas em bom som, 

essas apresentações de palavra evidenciam imagens sonoras que nos são familiares, 

semelhantes às imagens empregadas no falar (FREUD, 1915)90. Mais uma vez, percebo a 

importância do ato de falar que se interpõe no processo de elaboração de formas simbólicas na 

representação de leitura. 

Recupero a contribuição de Pelandré (2002, p. 93), ao elucidar que a leitura proficiente 

inclui habilidades múltiplas e é perceptível no rol de elementos e objetivos que incluem 

apreender a leitura de entrelinhas. Esse detalhe interessa-nos em particular, pois ele nos 

remete a manifestações inconscientes, atuando no processo metapsicológico do sujeito no 

universo da linguagem:  

 
[...] na leitura proficiente, interagem as representações fonológica, ortográfica, 
sintática, lexical semântica e pragmática. Além dessas habilidades, o uso de 
estratégias que não são específicas da leitura, como as metacognitivas 
(planejamento, elaboração de hipótese, monitoração, inferência), 
complementam o processo, possibilitando a chegada ao que comumente se 
chama de leitura das entrelinhas.  
 

Retomando o texto freudiano sobre o estudo dos métodos de representação sígnica, a 

linguagem é claramente explorada e perpassa pela experiência do sujeito num sistema mais 

complexo de processos associativos que reúnem elementos de natureza biológica e psíquica. 

O quinto processo, segundo Freud, delineia-se pelo aprender a escrever, em que se 

reproduzem as imagens visuais das letras por meio de imagens nervosas da mão, até que essas 

mesmas imagens visuais ou outras semelhantes apareçam. Em geral, as imagens da escrita são 

apenas semelhantes às imagens da leitura e estão superassociadas a elas, visto que 

aprendemos a ler o que é impresso e o que aprendemos a escrever é manuscrito.  

                                                 
90 Cf. (op.cit.,1915) 
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Podemos dizer que, para Freud, a palavra é, portanto, uma apresentação complexa que 

consiste nas modalidades citadas: falar, soletrar, ler e escrever, que se interpenetram num 

complexo processo associativo, pois inclui as formações inconscientes. Entre as pontuações 

de Freud sobre o seu estudo, são identificadas duas espécies de perturbação da fala:  

a) a afasia de primeira ordem: afasia verbal, na qual, são perturbadas as associações 

entre os elementos separados da apresentação de palavra. 

b) uma afasia de segunda ordem: uma afasia assimbólica, na qual é perturbada a 

associação entre a apresentação de palavra e a apresentação de objeto. (FREUD, 1915). 

O texto das Afasias reflete em boa medida uma apresentação do aparelho de linguagem, 

ou aparelho psíquico, ou, como prefere Freud, um aparelho anímico, que representa uma 

memória de linguagem. (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 29). 

Destaco do texto das Afasias que Freud vai além de conceber um modelo de aparato 

anímico, pois suas reflexões não concebem um aparelho com sua origem unicamente 

biológica, como em outros órgãos humanos. Assim, constitui-se na relação estabelecida com 

outro aparelho de linguagem, que não é também o mundo, mas os vários aparelhos de 

linguagem da comunidade humana, esse outro é o ser humano que, com ele, está próximo.  

A associação de objeto e palavra, tal como concebida pela linguagem, permite 

variadas possibilidades de construir associação dentro de outras associações. Destaco a esse 

respeito os estudos de Lacan sobre os processos estudados por Freud de deslocamento e 

condensação na Interpretação dos Sonhos, 1.900, v. IV, Cap. VI; os quais Lacan comparará à 

metáfora e metonímia, provavelmente, por influência dos estudos de Jakobson (2003), com 

quem manteve longa e profícua interlocução. 

Esses dois mecanismos do trabalho no sonho foram pesquisados por Freud. Ele se 

deparou com diferentes processos de condensação, como a condensação por omissão, no caso 

do sonho da Monografia Botânica (1900), em que a restituição dos pensamentos latentes é 

fragmentar e vaga no âmbito dos conteúdos manifestos.  

De outra forma, quando a condensação ocorre por meio de fusão, como no sonho de 

Freud e a Injeção de Irma (1895), percebe-se uma superposição dos pensamentos latentes, ou 

seja, o sujeito, no sonho, apresenta várias características acumuladas de outras pessoas numa 

só, como se, no sonho, houvesse um sujeito coletivo, ou seja, várias personalidades numa 

mesma pessoa. 
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Freud trabalha com mais dois conceitos importantes na interpretação do sonho, 

presentes no processo de sua lógica. Entenda-se por conteúdos manifestos do sonho aqueles 

que se apresentam na dimensão do consciente, mas, de forma distorcida. Enquanto os 

conteúdos latentes guardam em si um atributo do indizível, da ordem do inconsciente, 

podemos dizer que é a matéria-prima inconsciente, da qual é feito o conteúdo manifesto. A 

esse processo de transformação dos conteúdos latentes em manifestos, Freud denominou 

“trabalho dos sonhos” [traumarbeit] e denomina seu oposto o “trabalho de interpretação” 

[deutungsarbeit], ou seja, para se chegar aos pensamentos latentes, parte-se dos conteúdos 

manifestos (GARCIA-ROZA, 2002a, p. 82).  

Os conteúdos manifestos e os pensamentos latentes constituem um formato de 

linguagem com signos e leis específicas, ressalvando uma diferenciação entre eles, que diz 

respeito a suas especificidades. Nos sonhos, há uma especificidade característica que faz de 

seu conteúdo uma linguagem singular daquele que sonhou.  

A interpretação dos sonhos possui uma ordem específica, segue seus próprios elementos 

decodificadores e guarda, em si, uma característica inacabada, que é da ordem do não-

interpretável. O sonho é uma manifestação inconsciente e, por isso, não pode ser abarcado em 

sua totalidade pela interpretação [deutung], pois sempre ficará um núcleo não decifrável de 

natureza significante. 

Em Psicopatologia da vida cotidiana (1901), Freud reúne reflexões sobre a relação entre 

a linguagem e a palavra. No capítulo denominado “O esquecimento dos nomes próprios”, ele 

inicia a discussão sobre possíveis motivações que provocam o esquecimento dos nomes 

próprios ou a lembrança de nomes de modo “truncado”, retomando assim o artigo, “O 

Mecanismo Psíquico do Esquecimento, (1898)”. Com esse texto, ele estabelece a hipótese de 

que há uma regra de deslocamento para gerir esses processo aparentemente sem importância. 

Nesse sentido, ele apresenta um caso de esquecimento pessoal: o nome de um artista italiano, 

Luca Signorelli (1445-1523), que pintara afrescos de temas religiosos na cidade de Orvieto, 

na Itália.  

Freud, em viagem de trem da Bósnia para Herzergovina, estabelece um diálogo com 

Freyhau (PORGE, 1998, p. 9). Na viagem, conversam sobre as características dos habitantes 

daquelas regiões para onde iam. Freud, que já conhecia alguns dos hábitos daquela gente, 

afirma que a etnia dos turcos que lá habita manifesta resignação diante da morte e deposita 

muita confiança na figura do médico.  
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Comentando a cultura dos bosnianos, diz que eles demonstram um extremo valor 

pelos prazeres sexuais. No mesmo diálogo, Freud fala da Itália, das pinturas e dos afrescos da 

cidade de Orvieto que visitara e, recomenda-lhe que a conheça pela beleza artística das obras 

lá existentes. Durante o diálogo, o psicanalista se vê diante do fato de ter esquecido o nome do 

pintor dos belíssimos afrescos, nos quais estão retratados o fim do mundo e o juízo final, que 

lembram a morte. Esforça a memória, para recordar, fala outros nomes, mas não se lembra do 

nome do pintor a quem quer se referir. Emergem, então, nomes “substitutos” que lhe vêm à 

mente: Botticelli, Boltraffio, mas, definitivamente, não consegue lembrar-se de Signorelli, o 

nome “esquecido”. O lapso dura alguns dias, até que um intelectual com quem conversa 

posteriromente, sobre o esquecimento, o relembra do nome recalcado pelo inconsciente. 

Estudando o próprio caso, após várias tentativas de interpretação e fazendo inúmeras 

associações, Freud chega a uma conclusão. A influência que tornara o nome Signorelli 

inacessível à memória, ou seja, aquilo que o recalcara, só poderia proceder do fato de que ele, 

inconscientemente, havia suprimido o valor atribuído à morte (a partir da perda de seu 

paciente que procedia daquela região, certamente uma lembrança dolorosa para Freud). A 

associação veio misturada com aspectos ligados ao gozo sexual, ao juízo, à morte, ao inferno, 

significantes pertencentes àquela cultura de onde procedia o paciente que morrera. As 

associações que aparecem entre o que foi recalcado – Traffoi, nome substituto, um 

deslocamento arbitrário – referem-se à cidade onde se suicidou o paciente de Freud com 

distúrbio sexual incurável. Freud havia se esforçado com tratamento médico intenso para 

curar esse paciente que, infelizmente, veio a falecer (FREUD, 1900-1901). Este fato lhe causa 

dor insuportável. Boltraffio emergiu de Traffoi, não disponível como lembrança consciente, e 

demonstrava aparentemente não haver um sentido, mas, em uma retrospecção dedicada aos 

vocábulos que eram pronunciados sobre os turcos da região, estabeleceu-se entre eles um 

“deslocamento”. (Boltraffio, Bósnia, Boticelli, Herzergovina).  

 
Mas, ao relembrar essas histórias em minha viagem para Herzegovina, 
suprimi a segunda, em que se abordava o tema da sexualidade. Foi logo 
depois disso que o nome Signorelli me escapou e os nomes Botticelli e 
Boltraffio apareceram como substitutos (FREUD, 1900-1901). 
 

Observo que, pela lógica de organização inconsciente, há um deslocamento ao longo 

da conexão dos nomes Herzegovina e Bósnia sem qualquer consideração pelo sentido, 

prevalecendo o significante fragmentado ligado às frações sígnicas por deslocamento, 

mediado pelo som dos vocábulos. Lacan tece seus comentários sobre esse relato aduzindo: 
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O que é que decapita, pois, o Signorelli? Tudo se concentra, com efeito, em 
torno da primeira parte desse nome e da sua ressonância semântica. É na 
medida em que a palavra, a que pode revelar o mais profundo segredo do ser 
de Freud, não é dita, que Freud não pode mais se ligar ao outro senão pelas 
sobras dessa palavra. (LACAN, 1986, p. 61)  

 
O texto Sobre a psicopatologia da vida cotidiana (1901) apresenta algumas situações 

que envolvem fenômenos discursivos inconscientes. São discutidos os esquecimentos de 

nomes próprios, de palavras estrangeiras, de nomes e seqüência de palavras, em que é 

manifesta a presença do significante atravessando a memória com o retorno do recalcado 

(verdrängt), que fura a lembrança.  

De maneira semelhante, os lapsos de fala, de leitura e de escrita inscrevem-se no 

inconsciente pelo mecanismo do recalcamento. “O fenômeno do esquecimento está aí, 

literalmente manifestado pela degradação da palavra na sua relação como outro.” (LACAN, 

1986, p. 61) 

 Dessa forma, Freud retoma a memória como referência na elaboração de seu aparelho 

psíquico, articulando-a à representação e à linguagem que, unidas, se manifestam submetidas 

à lógica inconsciente.  

Os pontos que foram discutidos neste espaço referem-se ao que se torna necessário à 

percepção do percurso de Freud em relação à linguagem. 

 

3.3 Lacan e a nobre radicalidade: o retorno a Freud 
 

Jacques-Marie-Émile Lacan nasceu em Paris, em 13 de abril de 1901, de uma família 

burguesa, cuja origem por parte do pai era de fabricantes de vinagres de Orléans, da família 

Dessaux, de tradição católica. Em sua família, havia uma tradição religiosa que ele, na vida 

adulta, viria a negar – acrescentaram-lhe o nome da Virgem Maria, costume repetido da 

mesma forma entre seus irmãos e ele renunciou gradativamente a esse nome. 

Seu pai, Alfred Lacan (1873-1960), era um homem de personalidade frágil que 

trabalhava como representante comercial da empresa de vinagres, oprimido pelo 

temperamento de seu próprio pai, Émile Lacan (1839-1915). Sua mãe, Emilie Baudry (1876-

1948), era inteiramente voltada para a religião e Lacan não se identificava com esse clima 

familiar. Fora o filho primogênito de quatro irmãos: uma irmã, Madeleine, nascida em 1903, o 
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irmão, Raymond, falecido na infância, e Marc-François (1908-1994), com quem mais se 

afinava. Entretanto, em 1929, esse decidiu seguir vida religiosa e se tornou monge beneditino, 

entrando para a Abadia de Hautecombe. 

Lacan estudou no colégio Stanislas, em Paris, recebendo incentivos e apoio de uma tia 

materna, que percebera no sobrinho uma potencial capacidade intelectual. O espírito crítico 

aflorou na adolescência e, provavelmente, sua percepção aguçada sobre as frágeis bases das 

estruturas em que se assentava a religião o levaram a romper com o catolicismo logo que saiu 

do colégio. Já aos 16 anos, admirava Spinoza, Nietzsche e, durante algum tempo, interessou-

se por Charles Maurras, leituras que foram tecendo um caráter obstinadamente crítico em seu 

perfil. 

O jovem Lacan sempre teve presente às rodas de intelectuais na vida cultural de Paris, 

o que não o impediu de empenhar-se nos estudos médicos, além de inclinar-se às Letras, à 

Filosofia e apreciar Platão, Aristóteles, Descartes, Kant e Hegel. Participou dos seminários de 

Kojève os quais foram fundamentais na estruturação de suas teses que abordaram em sua base 

temas da Fenomelogia do Espírito, eixo central do pensamento kojèviano. Estudou Marx; 

História com Marc Bloch; e se interessou também pela Lingüística, em especial, o 

pensamento de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson, esse último fez parte de seu círculo 

de amigos e freqüentava seus famosos Seminários. Estudou também Ciências Exatas e 

Lógica, a partir dos trabalhos propostos por Bertrand Russel, de onde, possivelmente, abstraiu 

conhecimentos que empregou na elaboração de seus conceitos voltados para a topologia, 

aplicáveis à leitura do inconsciente, de modo especial, a partir do chamado “Segundo 

Ensino”. Lacan manifestou sempre interesse por processos que envolviam a matematização, 

uma linguagem que ele acreditava ser mais próxima do inconsciente. 

Por força do estudo da Psiquiatria, envolveu-se com interesse intrigante pela Arte, 

especialmente, pela corrente surrealistas. Lacan aproximou-se desse grupo, compartilhando 

suas idéias e publicou alguns de seus artigos na revista Minoutaure de divulgação do 

pensamento surrealista. A afinidade de idéias entre Lacan e o surrealismo foi mútua, 

sobretudo, por parte de Salvador Dali que leu sua tese sobre a paranóia, encontrando ali bases 

teóricas para a sua arte.  

Lacan, ao seguir carreira médica, tornou-se residente no Hospital Sainte-Anne, onde 

foi aluno de Henri Claude. Escolheu a Psiquiatria, seguindo os ensinamentos de Heuyer e 
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Dumas, cujas teses impregnariam sobremaneira o seu pensamento, principalmente os 

trabalhos do mestre Clérambault. 

Em junho de 1932, começou sua análise didática com o analista Rudolph Loewenstein, 

que seria, mais tarde, um dos psicanalistas defensores da Psicologia do Ego e, 

conseqüentemente, um de seus adversários no campo da Psicanálise. Sua análise com 

Loewenstein durou seis anos e meio foi encerrada com um desentendimento duradouro entre 

ambos. O que era de se esperar, pois Loewenstein viria se tornar ardoroso partidário da 

chamada “psicanálise americana”, da qual Lacan foi sempre um crítico voraz. 

Entre não muitos trabalhos publicados, pode-se destacar a sua tese Da psicose 

paranóica em suas relações com a personalidade (1932), em que é apresentado um caso 

clínico de uma mulher de pseudônimo Aimée. Seu nome de solteira era Margarite Pantain. 

Depois de casada, passou a chamar-se Margarite Anzieu. Aimée, em função de seus delírios 

de perseguição, tentou matar uma atriz famosa, Hugethe Duflos. A tentativa de assassinato 

provocou sua prisão e em seguida, foi logo internada no hospital Sainte-Anne, onde foi 

atendida por Jacques Lacan que demonstrou, assim, uma ilustração clínica da chamada 

psicose de autopunição.91  

Esse caso chamou a atenção de Lacan, porque a característica delirante desapareceu 

logo em seguida ao fato de a paciente receber a punição pelo ato criminoso, extinto, assim, 

seus sintomas. Lacan percebeu que a paciente se “curou” logo que recebe a “punição” pelo 

ato agressivo. Junto a outras prisioneiras, ela ouvia opiniões cínicas a seu respeito e recebia a 

desaprovação de seus familiares, tais atitudes reprovadoras interferiram no processo psico-

patológico de culpa e punição.  

Essa agressão, no entender de Lacan, está sobre si mesma, pois a conseqüente queda 

do delírio decorre da satisfação da obsessão passional. Os textos freudianos, nos quais, Lacan 

recolhe suas referências teóricas (eu, ego e supereu / 2ª tópica), identificam que os 

mecanismos psíquicos de autopunição teriam origem social ligada ao sentimento de culpa. 

Clérambault é o único de seus mestres que o apóia e, por isso, confessaria sua dívida a ele por 

toda a vida. 

Em 1934, casou-se com Marie-Louise Blondin, chamada também de Malou (1906-

1983), irmã de seu amigo Sylvain Blondin (1901-1975). Da união, vieram três filhos: 

Caroline, Thibaut, Sibylle.  

                                                 
91  Também chamada de erotomania.  
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A partir de 1936, Lacan iniciou-se nos estudos da filosofia hegeliana, no seminário de 

Alexandre Kojève (1902-1968), dedicando-se ao exame detalhado da Fenomenologia do 

espírito. É o tempo dos contatos com Alexandre Koyré (1892-1964), Georges Bataille (1897-

1962) e Raymond Queneau (1903-1976) todos autores que em alguma medida, influenciaram 

Lacan na sua trajetória. Estabeleceu contatos com a revista Recherches Philosophiques, 

participando das reuniões do Collège de Sociologie. 

Em 1936, foi a Marienbad para o Congresso da International Psychoanalytical 

Association (IPA). Nesse congresso, apresentou uma exposição sobre o estádio do espelho, 

sendo interrompido por Ernest Jones, que lhe cortou a palavra após dez minutos de exposição, 

por ser esse tempo a ele reservado. O texto completo escrito por Lacan ficou desaparecido por 

muito tempo. Dois anos após, uma parte do texto original reapareceria, por ocasião de um 

pedido de Henri Wallon (1879-1962), que solicitou-lhe escrever um verbete para a 

Encyclopédie Française, denominado A família. (VANIER, 2005, p. 35). 

Desde 1937, Lacan alimentava um amor por Sylvia Maklès-Bataille (1908-1993) que, 

embora separada de Georges Bataille, nessa época, ainda mantinha o vínculo civil do 

casamento. Quando a Segunda Grande Guerra começou, Sylvia refugiou-se na zona livre e 

Lacan a visitava periodicamente. Durante a guerra, ele interrompeu suas atividades públicas, 

recebendo apenas sua clientela particular e não estabeleceu ligações políticas com a 

resistência francesa, mas se posicionou hostil a qualquer manifestação de anti-semitismo.  

Em setembro de 1940, Malou pediu o divórcio de Lacan e ele assumiu a relação com 

Sylvia. Oito meses depois, em 3 de julho de 1941, Sylvia deu à luz à quarta criança, dos filhos 

de Lacan, Judith, registrada com o sobrenome de Bataille e que, somente em 1964, pôde usar 

o nome do pai. Em 1941, Lacan instalou-se na Rue de Lille, nº 5, onde ficaria até a morte.  

Por volta de 1950, Lacan começou o trabalho de retorno aos textos de Freud, 

baseando-se ao mesmo tempo na filosofia heideggeriana, nos trabalhos da lingüística 

saussuriana e na antropologia estrutural de Lévi-Strauss. De Heidegger, adotou um 

questionamento sobre o estatuto da verdade, do ser e de seu desvelamento. Da Lingüística, 

extraiu sua concepção do significante e cunhou a celebre máxima do inconsciente estruturado 

como uma linguagem, atribuindo primazia ao significante. Do pensamento de Lévi-Strauss, 

passando pelas relações de parentesco e pelas leis de família, colheu elementos para a base 

teórica estrutural e, articulando as noções de simbólico, imaginário e real, aprofundou a 
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releitura universalista da interdição do incesto e reviu o complexo de Édipo, revalorizando o 

inconsciente.  

Renomeou o Id (Es em alemão), assumindo-o como Isso, bem como nomeou Ego (Ich 

em alemão) como Eu. Como ele mesmo afirmou, seu objetivo não era reinventar a 

Psicanálise, pelo contrário, situa o começo de seu ensino sob o signo do “retorno a Freud”, 

perguntando-se continuamente a respeito da Psicanálise, sob que condição ela seria possível?  

Como fizera no período entre guerras, Lacan continuou, então, a estabelecer fortes 

relações fora do meio psicanalítico com Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss e Maurice 

Merleau-Ponty. Por uma mediação de Jean Beaufret, de quem era analista, encontrou-se com 

Martin Heidegger, o filósofo alemão a quem pretendia mostrar pontos de seu pensamento e 

discuti-los. Na Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP), Lacan atraiu muitos alunos 

interessados na exposição de seu ensino, que viam em suas argumentações um distanciamento 

da ortodoxia do freudismo acadêmico. A maneira apresentada por Lacan assumia ares de uma 

novidade sintonizada com os anseios do seu público, ao perceberem um Freud noutra 

perspectiva, pois, já nessa época a ortodoxia causava resistências entre os estudantes.  

Sua habilidade no tratamento da loucura e sua abordagem original do campo das 

psicoses lhe valeram, ao lado de Françoise Dolto, lugar especial aos olhos da jovem geração 

de psiquiatras e psicanalistas. Lacan abriu uma vertente teórica, ao recuperar a invenção de 

Freud na perspectiva do inconsciente, que foi capaz de vitalizar a Psicanálise. 

A Segunda Guerra Mundial foi uma experiência trágica para toda Europa 

desdobrando-se em conflitos de diversas ordens. Assim, a França freudiana entrou em uma 

era de conflitos, crises e contestações que refletiu no movimento psicanalítico. Tais 

movimentações podem ser percebidos na primeira cisão francesa, ocorrida em 1953 e que se 

desdobrou na criação do novo Instituto Didático de Psicanálise, separado da SPP.  

Havia, então, discordâncias a respeito do modo de condução da formação do analista: 

de um lado, domina a liderança de Sacha Nacht, com os adeptos da ordem médica, os quais 

lutavam para o reconhecimento da análise como especialidade médica. De outro lado, 

situavam-se Lacan e os universitários liberais, que defendiam a vertente da palavra como 

único meio de ação do analista. Outro aspecto de discordância ao longo da crise era a prática 

de sessões de duração variável (ou sessões curtas), pois se questionava o ritual de duração 

obrigatória (45-50 minutos) imposto pelos padrões da IPA.  
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Lacan recusou qualquer idéia de assimilação da Psicanálise a uma psicologia qualquer. 

Dessa forma, considerava os estudos de filosofia, de letras ou de psiquiatria como as três 

melhores vias de acesso à formação dos analistas. Lacan, apesar de ser estimado como um 

brilhante intelectual fora dos meios psicanalíticos franceses, se desentendeu com Sociedade 

Psicanalítica de Paris (SPP) e sua opção foi desligar-se, quando a presidia entre 1951-1953.  

 

Em meio a esse conflito, Lagache fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise SFP 

(1953-1963), formada por Lacan, Dolto, Juliette Favez-Boutonier e pelos principais 

representantes da terceira geração psicanalítica francesa: Didier Anzieu, Jean Laplanche, 

Jean-Bertrand Pontalis, Serge Leclaire, François Perrier, Daniel Wildlöcher, Jenny Aubry, 

Octave Mannoni, Maud Mannoni e Moustapha Safouan. Desses, a maioria estava ou tinha 

estado em análise ou supervisão com Lacan.  

O que pude perceber, em meio a essa torrente de processos conflitantes e cisões, é 

justamente a determinação de Lacan de se manter fiel às suas idéias, defendidas 

convictamente na base freudiana, ancoradas na experiência analítica e endossadas pela 

presença maciça de muitos intelectuais e estudantes em seus Seminários. Os grandes espíritos 

na história da humanidade sempre enfrentaram a solidão do reconhecimento de sua obra 

prima nos momentos mais decisivos de suas trajetórias e não poderia ter sido diferente com 

Lacan, mesmo porque seu trabalho não era uma contribuição menor.  

Vale ressaltar que esse momento de tensão e jogo de forças, de rompimento com a IPA 

teve como ponto desencadeador a decisão tomada pela Sociedade Parisiense de fundar um 

Instituto Didático de Psicanálise, encarregado de ministrar um ensino regulado e diplomável, 

tendo como modelo a estrutura formal e acadêmica empregada pela Faculdade de Medicina. 

Na leitura de Lacan, a Psicanálise, não poderia se submeter a reduções de protocolos e 

enquadramentos e ele já demonstrara altivez na defesa dessas posições radicais sempre fiel à 

posposta que defendia, sempre se rendendo a qualquer argumento que fosse convincente à luz 

da herança de Freud.  

Lacan não estava só no seu exílio, pois cérebros respeitados o seguiram em sua 

decisão. A maioria dos estudantes que o acompanharam na ruptura foi atraída para seus 

Seminários, bem como, pela seriedade do trabalho de Lagache e Dolto. 

Quando do primeiro Congresso da Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP), realizado 

em Roma, em setembro de 1953, Lacan apresentou um de seus mais marcantes trabalhos, 
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Função e campo da fala e da linguagem na Psicanálise (ou Discurso em Roma), no qual 

expôs os principais elementos de seu sistema de pensamento, proveniente da lingüística 

estrutural e de influências diversas, oriundas da filosofia e das ciências. Nesse texto, ele 

revisitou conceitos, como os de sujeito, de significante e a relação analítica, tendo a palavra 

como conceito central, em que identifiquei a importância da díade: palavra plena e palavra 

vazia, no fenômeno discursivo, bem como a atuação do desejo, o imaginário, simbólico e real 

categorias implícitas à dinâmica do fenômeno discursivo. O texto de Função e Campo é o que 

mais influenciou minha percepção sobre a palavra na perspectiva da Psicanálise. A discussão 

que teceu sobre Palavra Plena e Palavra Vazia permitiram-me buscar no campo do 

pensamento lacaniano um tangenciamento ao significante que, a meu ver, pode ser observado 

em Paulo Freire, com registros epistêmicos diferentes, mas, como um reflexo aproximativo. 

Eu diria que se trata de uma pista inconsciente de Paulo Freire, da qual se pode contrapor, na 

Pedagogia do Oprimido, uma relação opositiva à qual Freire nomeou Palavra Verdadeira e 

Palavra Oca.  

O “Discurso de Roma” foi publicado no primeiro número da revista da SFP, “La 

Psychanalyse”. A cada ano, Lacan daria a essa revista o texto de suas melhores conferências, 

que eram uma espécie de resumo dos temas do Seminário. Durante dez anos, o ensino de 

Lacan contribuiu com a comunidade freudiana francesa, participando de seu desenvolvimento 

de forma considerável. 

Após a ruptura com a SPP, os dissidentes e fundadores da SFP perderam a sua filiação 

à IPA e esse fato significava ficar fora da legitimidade freudiana. Tentativas foram 

implementadas para o reconhecimento da SFP pela IPA, mas foram vãs. A recusa da IPA 

recaiu sobre Lacan e Dolto, expurgando-lhes o direito de formar didatas.  

Lacan era acusado de transgressão das regras técnicas, particularmente, daquelas que 

determinavam a duração das sessões. Quanto a Dolto, o problema era, em parte, sua maneira 

de praticar a Psicanálise de crianças, mas também, sua formação didática.  

Entre recusas e lutas intensas no campo das idéias a trajetória de Lacan vai sendo 

traçada com os espinhos da persistência para manter as suas teses, sustentando singularmente 

um lugar fora do padrão. O custo dessa postura é invariavelmente alto, mas ele esteve sempre 

disposto a pagar pela implicação com seu ato, fruto da responsabilização assumida diante a 

fidelidade ao pensamento de Freud, pelo qual sempre lutou. 
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A segunda cisão – ou, como diria Lacan, a “excomunhão” do movimento psicanalítico 

– ocorreu durante o inverno de 1963, verdadeiramente, um desastre para todos os militantes 

da SFP, dissolvida em 1964. 

Entretanto, homens de obstinação não se dobram com facilidade e Lacan funda a 

École Freudienne de Paris (EFP), embora sem a companhia da maioria de seus alunos e de 

Lagache, que optaram pela Associação Psicanalítica da França (AFP), reconhecida pela IPA. 

Ainda assim, com todos esses reveses Lacan mostra-se um sujeito que tem uma intensa pulsão 

de vida alimentada pelo seu desejo; não conhece a palavra vencido e um intelectual como 

Lacan não teve dificuldade para continuar seu trabalho. Dessa forma, Os Seminários foram 

para outro espaço e continuaram o que não cessava de ser criado.  

Louis Althusser, filósofo francês de grande estatura intelectual, sabia da qualidade da 

pesquisa de Lacan e abriu as portas da École Normale Supérieure (ENS), para que ele se 

instalasse em uma sala, onde pôde prosseguir com seu ensino e continuou a semeadura do seu 

pensamento, trazendo como perfil de sua audiência a juventude filosófica francesa. 

Nessa nova platéia de estudantes, apareceu Jacques-Alain Miller, que viria a se casar 

com Judith Lacan, em 1966. Miller tornou-se redator dos Seminários do sogro e seu executor 

testamentário, além de ser o responsável pela divulgação dos Seminários e de outros textos 

lacanianos. 

Em 1965, Lacan fundou com François Wahl a coleção “Champ Freudien” nas 

Éditions du Seuil e, em 15 de dezembro de 1966, publicou os Escritos, com comentários de 

Miller. Segundo relatos coletados nas biografias de Lacan, foram 5.000 exemplares vendidos 

em 15 dias, mais de 50.000 exemplares na edição comum e a venda da edição de bolso, teve 

mais de 120.000 exemplares em seu primeiro volume, número que sobe a mais de 55.000, no 

segundo.  

Em 1974, Lacan dirigiu, na Universidade de Paris-VIII, no departamento de 

Psicanálise – fundado por Serge Leclaire em 1969 – um ensino do “Campo freudiano”, cuja 

responsabilidade confiou a Jacques-Alain Miller. A partir desse período, Lacan se aproxima 

de raciocínios afins com a linguagem matemática, pretendendo dirigir sua pesquisa 

psicanalítica nessa vertente. 

Lacan situava-se no círculo dos pensadores de escol e sua obra seria lida e comentada 

por inúmeros filósofos, dentre os quais, Michel Foucault (1926-1984) e Gilles Deleuze (1925-

1995).  
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O crescimento da EFP atingiu proporções inimagináveis e Lacan tentou resolver os 

problemas de formação com a introdução do “passe”, novo procedimento de acesso à análise 

didática, mas se formou um grupo dissidente que saiu da instituição. Essa cisão, a terceira da 

história do movimento francês, marcou a entrada da EFP em crise institucional, que resultou 

em sua dissolução em 5 de janeiro de 1980.  

Lacan morreu em 9 de setembro de 1981, na Clínica Hartmann de Neuilly, depois da 

extirpação de um tumor maligno do cólon e seu enterro foi discreto, apenas com seus 

familiares.  

Os Seminários de Lacan, em número de vinte e seis, vêm sendo gradativamente, 

publicados por seu genro, Jacques-Alain Miller, que reedita em livro seu artigo, publicado em 

1938, Les complexes familiaux dans la formation de l’individu, na coletânea intitulada Autres 

Écrits, em 2001.92 Essa obra é de vibrante atualidade no momento contemporâneo de nossas 

sociedades, por tratar dos processos intervenientes na constituição do sujeito e suas relações 

no ambiente da família na cultura. 

Interessante ressaltar que Lacan revisitou diversos conceitos freudianos, assim como, 

seus grandes casos clínicos e, nesse retorno à Freud, apresentou ao corpus psicanalítico seus 

próprios conceitos.  

Existem diversos dicionários dos conceitos lacanianos, dos quais se destaca um em 

inglês, elaborado por Dylan Evans, e outro em espanhol, por Ignácio Garate e José Miguel 

Marinas. Alguns dos mais belos comentários sobre a obra de Lacan foram escritos por 

filósofos: Louis Althusser, Jacques Derrida, Christian Jambet, Jean-Claude Milner e Bernard 

Sichère. 

Os Seminários de Lacan falados transformaram-se livros, a maioria dos quais, escritos 

postumamente e organizados na série “O SEMINÁRIO” e nem todos foram ainda preparados 

para publicação por Miller: 

- Seminário 1 - “Os escritos técnicos de Freud” (1953-54). 
- Seminário 2 - “O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise” (1954-55). 
- Seminário 3 - “As psicoses” (1955-56). 
- Seminário 4 - “A relação de objeto” (1956-57). 
- Seminário 5 - “As formações do inconsciente” (1957-58). 
- Seminário 6 - “Les désir et son interprétation” (1958-59). 
- Seminário 7 - “A ética da psicanálise” (1959-60). 
- Seminário 8 -“A transferência” (1960-61). 
- Seminário 9 - “L’identification” (1961-62). 

                                                 
92 No Brasil, a primeira edição de Outros escritos será em 2003, pela Jorge Zahar Editores. 



 169 

- Seminário 10 - “L’angoisse” (1962-63). 
- Seminário 11 - “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”(1963-64). 
- Seminário 12 - “Problèmes cruciaux pour la psychanalyse” (1964-65). 
- Seminário 13 - “L’objet de la psychanalyse” (1965-66). 
- Seminário 14 - “La logique du fantasme” (1966-67). 
- Seminário 15 - “L’acte psychanalytique” (1967-68). 
- Seminário 16 - “D’um Autre à l’autre” (1968-69). 
- Seminário 17 - “O avesso da psicanálise” (1969-70). 
- Seminário 18 - “D’um discours qui ne serait pás du semblant” (1970-71). 
- Seminário 19 - “...Ou pire” (1971-72). 
- Seminário 20 - “mais, ainda” (1972-73). 
- Seminário 21 - “Les non-dupes errent” (1973-74). 
- Seminário 22 - “R.S.I.” (1974-75). 
- Seminário 23 - “Le sinthome” (1975-76). 
- Seminário 24 - “L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre” (1976-77). 
- Seminário 25 - “Lê moment de conclure” (1977-78). 
- Seminário 26 - “La topologie et lê temps” (1978-79). 
- Seminário 27 - “La dissolution” (1979-80). 
- Escritos (Edição francesa: 1966 / Edição brasileira: 1998) 
- Outros Escritos (Edição francesa: 2001 / Edição brasileira: 2003) 
 

 

3.4 A linguagem em Lacan 

 

A ligação de Lacan com a linguagem tem seu marco zero quando iniciou suas 

pesquisas sobre a paranóia e sua tese de doutorado, Da psicose paranóica em suas relações 

com a personalidade (1932) redigidas durante o período em que trabalhou na Enfermaria 

Especial da Chefatura de Polícia, dirigida por Clérambault, o professor que Lacan reconhece 

como seu único mestre na psiquiatria. Esse material todo pode ser visto como a primeira 

passagem de Lacan na direção de uma aproximação com a linguagem em seus estudos sobre a 

Psicanálise.  

Em 1936, apresentou a conceitualização do Estádio do espelho como matriz 

constitutiva do ego, sendo o primeiro pivô de sua intervenção na Psicanálise. O texto final 

desse trabalho foi divulgado em 1949, com o título “O estádio do espelho como formador da 

função do eu, tal como é revelado na experiência psicanalítica” que apresenta a constituição 

do sujeito entendido resumidamente assim: 

 
A função do estádio do espelho revela–se para nós, por conseguinte, como um 
caso particular da função da Imago, que é estabelecer uma relação do 
organismo com sua realidade — ou, como se costuma dizer, do Innenwelt 
com o Umwelt. [...] Esse desenvolvimento é vivido como uma dialética 
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temporal que projeta decisivamente na história a formação do indivíduo: o 
estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 
insuficiência para a antecipação — e que fabrica para o sujeito, apanhado no 
engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 
imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 
chamaremos de ortopédica —e para a armadura enfim assumida de uma 
identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 
desenvolvimento mental. Assim, o rompimento do círculo do Innenwelt para 
o Umwelt gera a quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu. (LACAN, 1998, 
p.100) 

[...] operação psíquica, onde o eu vai ser constituído a partir de uma 
identificação do indivíduo com o outro, o estádio do espelho vem suprir, 
imaginariamente, esse momento do nascimento do homem, caracterizado pela 
prematuração, vivificada pela falta de coordenação motora, comum nos 
primeiros meses de vida (PIQUET, 2000). 

  
 Para Lacan, o estágio do espelho corresponde ao aparecimento do narcisismo primário, 

na fase da constituição do ser humano. A criança, no momento pré-especular, vê-se 

fragmentada e não faz diferença alguma entre o seu corpo e o da mãe, entre ela e o mundo 

exterior. Ao ver-se no espelho, voltando-se para olhar o ambiente refletido pelas suas reações 

de júbilo, percebe-se que ela se reconhece no espelho. A fase do espelho é como uma 

identificação, ou seja, a transformação produzida em um sujeito quando ele assume uma 

imagem. Após a superação dessa fase, o enfant inicia o que podemos chamar a dialética da 

identificação ao outro, em que, o acesso à linguagem lhe restituirá no universal sua função de 

sujeito.  

O Lacan freudiano (CESAROTTO & LEITE, 2001, p. 41) surge na comunidade 

científica com seus famosos Seminários, momento em que inicia a sua ruptura com a 

Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP). 

Há, por parte de Lacan, uma radicalização quanto aos princípios freudianos, 

banalizados por vários segmentos, em especial, pela corrente anglófona, que defendia a 

psicologia do ego, que não preservava o ato psicanalítico pela via da recuperação fundante do 

conceito de inconsciente e da prática psicanalítica da associação livre.  

Outro ponto de discórdia refere-se à questão do tempo da sessão de análise como uma 

decorrência do processo. Lacan não vincula a duração do dispositivo analítico à rigidez de 

horários, mas, ao tempo do inconsciente que se rege pelo tempo lógico e, portanto, distinto do 

tempo cronológico.  

Sua proposta recupera o inconsciente freudiano, enfatizando a presença da linguagem 

nas manifestações discursivas destacadas desde os primeiros estudos de Freud. Esse percurso 
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o conduz a se aprofundar na linguagem, a partir da dinâmica inconsciente, reconhecendo que, 

mesmo que a representação das palavras leve em conta os conceitos e as imagens acústicas, 

há furos de sentido entre o falar e o entender, trazidos pela organização inconsciente, que é de 

outra ordem diferente da biológica. “Fala-se para conhecer, não o inverso”. (Lacan, 1986, p. 

293). 

Toda emissão de palavra está sempre, até certo ponto, numa necessidade 
interna de erro. ( op.cit., p.301) 

[...] quem fala, nem sempre sabe o que diz ou, quando diz o que quer dizer, 
não sabe o que está falando [...] quem fala, não sabe que está dizendo algo 
que tem a ver com a verdade, quando no momento em que se atrapalha com 
as palavras, sem deixar de dizer, não diz o que quer. (CESAROTTO & LEITE, 
2001, p. 19). 

O que o sujeito me diz está sempre numa relação fundamental a um 
fingimento possível, aonde ele me remete e onde eu recebo a mensagem sob 
uma forma invertida. (LACAN, 2002, p.48). 

 

A palavra é signo, mas a sua dimensão significante não chega a recobrir a totalidade e 

revela o furo, sempre ficará um resto que não se abarca, é o que Lacan identificará como 

objeto “petit a”.  

Em seu Seminário III, As Psicoses, Lacan (2002, p. 250) observa a degradação da 

linguagem, ocorrendo em duas vertentes do significante. E ele recorre a Jakobson, em suas 

pesquisas com os afásicos, recuperando os conceitos de metáfora e metonímia e os aproxima 

do conceito de deslocamento e condensação, empregados por Freud. 

Referindo-se ao afásico, Lacan (2002, p. 254) esclarece-nos: “Cativa aqui a 

permanência da intencionalidade do sujeito, apesar dessa impotência verbal localizada”. A 

palavra é um meio de conectar o sujeito à simbolização verbal, mesmo que por vias 

deformadas e em decorrência de alguma causalidade fisiológica.  

Conforme fui estudando a linguagem na obra de Lacan, notei a necessidade de 

recuperar as contribuições da corrente de pensamento estruturalista, em virtude das 

aproximações com Saussure e Jakobson, que investigaram os conceitos de signo, valor 

lingüístico, duplo corte da linguagem e seus dois eixos, o das seleções e o das combinações, 

aspectos que foram vistos na Introdução. 

Lacan aprofunda-se nos estudos desses mecanismos, guiando-se pela sua opção radical 

do retorno a Freud, proposta no início dos anos 1950, por meio da qual, ele resgata o 
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inconsciente freudiano e o trabalha desde a linguagem na Interpretação dos sonhos até os 

estudos sobre filologia antiga. (FREUD, 1910).93 

A importância que Lacan deu à linguagem está estreitamente ligada à Lingüística 

estrutural, para desvendar as regras lógicas do inconsciente, daí o seu aforismo “o 

inconsciente é estruturado como linguagem” (LACAN, 1979, p. 25), desenvolvido no 

processo de sua elaboração teórica, na chamada “Clínica do Simbólico”, que vai do Seminário 

I ao X.  

No processo de produção dessa obra, seu pensamento transita por momentos distintos, 

mas, complementares. Pensar no trabalho de Lacan sem seus encadeamentos é reduzir a 

dimensão do que pesquisou e descobriu. E pode-se dizer que ele expressa seus seminários 

segundo uma dinâmica muito peculiar que não se engessa numa característica racional-

positivista, daí a alternativa de buscar na topologia outro caminho para simbolizar suas teses, 

fazendo os encadeamentos assumirem uma construção dialetizada, como uma vida.  

À medida que aparece a dialética inconsciente, Lacan afirma-se cada vez mais 

freudiano, segundo suas próprias palavras: “Vengo aquí antes de lanzar mi Causa Freudiana. 

Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos, si quierem. Yo soy 

freudiano.” (LACAN, 1980)94  

As teses do estruturalismo são os pontos de conexão para pensar a trama da linguagem 

e do inconsciente. A obra de Lacan não seguiu paradigmas ortodoxos do estruturalismo ou do 

pós-estruturalismo, detalhe nem sempre compreendido por alguns estudiosos que expressam 

um juízo simplificado de seu pensamento.  

O estruturalismo em Lacan é tomado por regulação rasteira, em que é desconsiderada 

a complexidade de suas formulações e conexões. Miller nos esclarece sobre o ensino de Lacan 

“pois é a continuidade que se vê no ensino de Lacan. Ele não parou de encadear [...] a 

topologia permite obter configurações muito distintas, contudo sem descontinuidade.” 

(MILLER, 2001).95 

No início dos anos 1970, mais precisamente, dezembro de 1972, Lacan, no Seminário 

XX, mais ainda, faz referência aos contatos com Jakobson, assinalando que “Meu dizer que o 

inconsciente é estruturado como linguagem não é do campo da Lingüística.” (LACAN, 

1985b, p. 25). De fato, ele, necessita da Lingüística e recorre às concepções lingüísticas de 

                                                 
93 Cf. Freud (1910-1909), Obras completas. A significação antitéticas das palavras, Ed. Eletrônica em CD Rom. 
94 Cf. Lacan Seminário 27, Aula 7, Seminário de Caracas, 12/7/1980. CD. Rom, Folio Views, Edição-Eletrônica.  
95 CF. Miller, Seminário O Lugar e o Laço, 2001, aula 20 (mimeo).  
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autores como Saussure e Jakobson mas, não vincula a dinâmica inconsciente à ela, tanto que 

procura na topologia outras formas para representar as suas idéias. Posteriormente, Lacan se 

volta para a antropologia estrutural, de Lévi-Strauss, que havia proposto uma vertente 

bastante próxima do inconsciente estruturado como linguagem e estabelece uma estreita 

ligação com a sintaxe inconsciente no mundo da cultura que se materializa didaticamente na 

compreensão humana, via discurso.  

Isso não quer dizer que a Lingüística saussuriana da vertente estruturalista e os 

postulados de Lévi-Strauss seriam suficientes para explicar o inconsciente, tal como esse 

conceito fora proposto por Freud, mas tais correntes de pensamento evidenciam a 

complexidade que é trabalhar com o inconsciente freudiano.  

O lastro lacaniano está em Freud, pois os fenômenos da fala já eram objeto de estudos 

freudianos desde o Projeto de 1895, entretanto os conhecimentos do campo da Semiologia,  

contribuíram enormemente para esclarecer as manifestações inconscientes via discurso, 

destacando primeiramente a estrutura da fala, sua organização com o pensamento e a sua 

manifestação pelo aparelho fonador. 

Lacan afirma que seria difícil não falar da Lingüística, a partir do momento em que o 

inconsciente estava descoberto. As relações estabelecidas entre esses dois campos eram 

inegáveis (LACAN, 1985b, p. 25). 

Influenciado pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss, Lacan encontrou significativas 

referências no estudo das Estruturas elementares do parentesco, para repensar o complexo de 

Édipo e a proibição do incesto como função simbólica, lei inconsciente de organização da 

cultura. Todo sujeito determina-se por seu pertencimento a uma ordem simbólica, que é a 

instância última de determinação do mundo nomeado pelas palavras, bem como, do sujeito, 

por ser constituído na linguagem à qual é submetido. “O homem fala, pois, mas porque o 

símbolo o fez homem.” (LACAN, 1998, p. 278).  

O Complexo de Édipo não é um fenômeno psicológico determinado pela configuração 

familiar, mas um fenômeno universal decorrente da relação entre a estrutura inconsciente da 

aliança e da linguagem e a proibição do incesto como fato cultural.  

Quanto a Saussure, Lacan reedita o conceito de significante, dando preponderância ao 

seu lugar na ordem discursiva. A barra que era separação mostra o recalque, caracterizando a 

não-adequação dos termos, senão, sua oposição. Em Freud, são as representações de palavra 

que traduzem um conceito próximo. A definição lacaniana parte do pressuposto de que “um 
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significante é aquilo que representa o sujeito para um outro significante.” (LACAN, 1998, p. 

833), isto é, de um conjunto de significantes, numa situação estruturada, há em cada 

significante uma particularidade referida a outro significante na cadeia que o singulariza. 

Depreende-se daí que o sujeito do inconsciente, o verdadeiro, advém do encontro de dois 

significantes num sujeito cindido ($).  

Se, para Saussure, havia uma relação identificatória do significado com o significante, 

Lacan reverte essa posição para uma relação de oposição entre eles. Assim, propõe uma 

inversão no algoritmo saussuriano e o re-edita com uma mudança fundamental: dá primazia 

ao significante sobre o significado; retira as setas invertidas e o círculo que definia a relação 

do símbolo, cunhado pelo autor genebrino, e o reescreve com o S maiúsculo simbolizando o 

Significante, que fica acima da barra: 
Significante
significado e o significado desce, simbolizado pelo s 

minúsculo. A barra de separação corresponde a uma oposição, traduzindo-se no recalque. O 

significado não está representado no significante, que se liga a outros em cadeia. Esse 

fenômeno cria uma ciranda entre significantes e gera novas representações múltiplas 

decorrentes da autonomia do significante. 

 
[...] Lacan indicará aos analistas em formação que se lhes sejam ensinados 
alguns rudimentos de Lingüística, nem que fosse apenas a distinção do 
Significante e do significado, cujo mérito atribuímos com justa razão a 
Ferdinand Saussure... (DOR, 1989, p. 14).  

 

Lacan afirma que a linguagem é um processo que, histórica e socialmente, antecede o 

sujeito. Sem sistema lingüístico, não haveria fala e nisso concordando com Saussure. A fala 

emerge por meio da palavra (conceito + imagem acústica) que está carregada da primazia do 

significante e se manifesta por dois processos, ou seja, metonímia (desejo) ou metáfora 

(sujeito presentificado).  

Lacan, se valendo do conceito de Jakobson, concebe a condensação análoga à 

metáfora e o deslocamento como análogo à metonímia. O discurso, para ambos, desdobra-se 

entre dois eixos, o metafórico e o metonímico. É importante ressaltar que embora tivessem 

vivido no mesmo continente europeu e na mesma época, não há provas que Freud conhecia os 

estudos de Saussure, e, durante suas pesquisa usou os termos condensação96 e deslocamento97 

                                                 
96 Cf. FREUD, S. La elaboración Onírica. (1900). Obras Completas. Tomo I, Capítulo VI, Trad. Ballesteros Y 
Torres, Madrid: Biblioteca Nueva, p. 527.[Condensação - (condensación)]: La labor de condensación del sueno 
se hace más que nunca evidente cuando toma objetos palabras y nombres. Las palabras son tratadas con 



 175 

para definir e demonstrar a sintaxe que organizaria o trabalho dos sonhos, são essas 

elaborações que dão início a uma teoria inicial da linguagem.  

Lacan admite com Saussure que a linguagem estrutura-se como um sistema de 

combinatórias numa coletividade e que compreende combinações individuais e atos de 

fonação, ambos voluntários e necessários às combinações. Desse modo, Saussure, (2003 p. 

27) entende que a língua existe numa comunidade sob a forma de soma de sinais 

representados pela fórmula 1+1+1+....= I (padrão coletivo).  

Para a Lingüística, desde que as regras da combinatória definam que a palavra tem seu 

lugar no enunciado, é possível a atribuição de sentido no que se define por um sistema 

completo. Em Lacan, a percepção é outra: 

 

Mesmo que não comunique nada, o discurso representa a existência da 
comunicação; mesmo que negue a evidência, ele afirma que a fala constitui 
a verdade; mesmo que se destine a enganar, ele especula com a fé no 
testemunho. (LACAN, 1998, p.253) 

[...] a delimitação da significação fica, de imediato, circunscrita ao conjunto 
da seqüência falada, e não, a unidades elementares sucessivas [...]. Cada 
signo só é significativo na relação de oposição que mantém com todos os 
outros signos da seqüência falada. (DOR, 1989, p. 40).  

 

 

A noção de estrutura assume um lugar de destaque na obra de Lacan, à medida que 

remete à estrutura da linguagem e que relaciona o inconsciente pelas manifestações 

discursivas que o exprimem.  

Quando, em uma sentença ordenada, se substitui uma palavra, o sentido tradicional do 

significado sofre uma re-significação, provocando um efeito de suspensão de sentido. Lacan 

                                                                                                                                                         
frecuencia por el sueño como si fueran cosas, y sufren entonces iguales uniones, desplazamientos, sustituciones 
y condensaciones que las representaciones de cosas. Resultado de estos sueños es la creación de formaciones 
verbales singularísimas y a veces muy cósmicas.  
97 Cf. FREUD, S. Los Suenos.(1900) Obras Completas. Tomo I, Capítulo XVIII, Trad. Ballesteros Y Torres, 
Madrid: Biblioteca Nueva, p. 734, 534.  [Deslocamento (Desplaziamento)] Lo que denominado desplazamiento 
(deslocamento) del sueño hubiera podido calificarlo también de transmutación de los valores psíquicos […] debo 
añadir que su actuación varia mucho de intensidad en los diferentes sueños. […] Cuanto más oscuro y confuso es 
su sueño, más participación debe atribuirse en su formación al factor desplazamiento. […] Resultado de este 
proceso es que el contenido manifiesto no se muestra igual al nódulo de las ideas latentes, no reproduciendo el 
sueño sino una deformación del deseo onírico inconsciente. Pero la deformación onírica nos es ya conocida y la 
hemos referido a la censura que una instancia psíquica ejerce sobre otra en la vida mental; y el desplazamiento 
constituye uno de los medios principales para la consecución de dicha deformación. […] Podemos, pues, 
suponer que el desplazamiento nace por la influencia de dicha censura, o sea, de la defensa endopsíquica. [p. 
534] 
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se valerá desse raciocínio para explicar o mecanismo do grafo do desejo (metáfora e 

metonímia). 

Lacan, no Seminário I (1953-54), atento ao “desenfreamento” do significante, 

identifica sua presença precoce nas crianças, que vão se constituir num mundo de palavra. No 

capítulo da Tópica do Imaginário, Lacan (1986, p. 101) antecipa-se às leituras simplificadas 

sobre a criança e nos convida a pensar no relato de uma experiência de Melanie Klein com 

uma criança de quatro anos, mas com desenvolvimento afetivo entre 15 a 18 meses.  

Lacan comenta a habilidade de Melanie Klein no manejo da linguagem possível com a 

criança, que se compraz no uso dos sons “sem significação”, sem a preocupação de se fazer 

entendida, e afirma “A criança já tem seu sistema de linguagem, muito suficiente. A prova é 

que brinca com ele. Serve-se dele para fazer um jogo de oposição contra as tentativas de 

intrusão dos adultos.” (LACAN, 1986, p. 101). Ele demonstra que a linguagem já é, em si, um 

nível mais elevado de manifestação psíquica e se apresenta no ser humano como uma 

peculiaridade singular desde os primeiros anos de vida. 

A caminhada de Lacan seguiu-se visitada por acentuada oposição no circuito da 

Psicanálise francesa, fato que lhe custou rompimentos e divergências de várias ordens. O eixo 

dessa discussão empurra Lacan para se aprofundar no estudo da linguagem.  

Um conflito de divergência metodológica e prática envolveu Lacan e alguns dos 

membros da Sociedade Psicanalítica de Paris, a qual procedera de Freud. Esse episódio o fez 

interrogar-se sobre qual seria o desejo de Freud? (MILLER, 2001). O embate o impulsionou a 

se aprofundar no estudo da análise e da relação transferencial. Em “Posição do Inconsciente”, 

nos Escritos, Lacan afirma que a transferência é uma relação ligada ao tempo e ao seu 

manejo. (LACAN, 1996, p. 521). Essa foi uma polêmica que provocou muita controvérsia 

entre Lacan e os seus adversários da psicologia do ego.  

No Seminário XI (1964), Lacan começa a acentuar a distância da psicologia do ego de 

base anglófona. A visão por ele próprio introduzida, ou seja, a versão levistraussinana do 

inconsciente regido por regras, perde sua importância e emerge “o inconsciente pulsátil que 

ele nos apresenta, o inconsciente temporal, o inconsciente que abre e fecha cujo tempo é uma 

dimensão que não pode ser eludido” (MILLER, 2001). Um inconsciente que abre e fecha é 

colocado em oposição ao inconsciente das regras que, até aquele momento, havia sido basilar 

nos estudos lacanianos. É o momento de privilegiamento da análise, tal como ela é na 

experiência analítica: o inconsciente não é real, ele é induzido pelo dispositivo de análise. 
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Dessa forma, a fala do sujeito vai afirmando sua posição fundante no edifício teórico 

lacaniano. 

Pela fala de Lacan (2003, p. 407) em Radiofonia (1970/2003), verificamos a 

importância de Freud, que se antecipa a Saussure e ao Círculo de Praga, 98 no que se refere ao 

estudo dos tropeços da fala e da palavra, sem, contudo, desmerecer a importância do 

conhecimento que nasceu dessa parte da Lingüística. 

 
Vê-se como o formalismo foi precioso para sustentar os primeiros passos da 
Lingüística. Mas ainda foi pelos tropeços nos passos da linguagem, na fala, 
em outras palavras, que ela foi “antecipada”. Que o sujeito não seja aquele 
que sabe o que diz, quando efetivamente alguma coisa é dita pela palavra 
que lhe falta, bem como no ímpar de uma conduta que ele julga ser sua, isso 
torna pouco confortável alojá-lo no cérebro com que ele parece se socorrer, 
sobretudo quando ele dorme (aspecto que a atual neurofisiologia não 
desmente) — é essa evidentemente, a ordem de fatos que Freud chama de 
inconsciente. (LACAN, 2003, p. 403) 

 

Lacan reitera que “a Lingüística fornece o material da análise ou o aparelho com que 

nela se opera. Mas, um campo só é dominado por sua operação. O inconsciente, como disse, 

pode ser a condição da Lingüística. Essa, no entanto, não tem sobre ele a menor influência.” 

Podemos perceber que o efeito não é de comunicação da palavra (parole), mas de 

deslocamento do discurso, dada a autonomia do significante. “É assim que um discurso molda 

a realidade, sem supor nenhum consenso do sujeito, dividindo-o, de qualquer modo, entre o 

que ele enuncia e o fato de ele se colocar como aquele que o enuncia.” (LACAN, 2003, p. 

408)  

Procurei conduzir a discussão por um panorama mais geral sobre o pensamento de 

Lacan, no que se refere à linguagem e, para efeito de compreensão dos encadeamentos de 

Lacan em sua obra, Jacques-Alain Miller, apresenta-nos uma periodização da obra lacaniana 

em três ensinos. 

                                                 
98 Cf. DE BRUM, A. M. [s/d.] A noção de comunicação na Lingüística moderna (pós-saussureana) surge com 
muita força nas Teses de 1929, do Círculo de Praga. Sem abandonar o pressuposto saussureano da língua como 
sistema, ou melhor, estendendo a abrangência desse postulado, a escola praguense reformula, com tendência 
prática, o conceito teórico de língua “la lengua es un sistema de medios de expresión apropiados para un fin.” 
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No Seminário, O Lugar e o Laço,99 dirigido por J-A Miller, em Paris, em 2001, ele 

demonstrou uma periodização que compreende um percurso de idéias dividido em três 

grupos: 

a) Primeiro Ensino – compreende a volta comentada a Freud e a construção da rede 

conceitual lacaniana. Esse foi um comentário de Freud centrado na idéia de fazer valer não 

somente a autonomia da consciência, mas a autonomia do simbólico. [...] é sobre o signo de 

Freud revigorado por Lévi-Strauss que desenvolveram os dez primeiros Seminários 

(MILLER, 2001).  

b) Segundo Ensino – é delineado no Seminário XI (1964), no qual, demonstra uma 

articulação do Outro (Autre) com o outro. É o momento em que Lacan vai deixando o 

inconsciente das normas e passa a uma concepção de inconsciente pulsátil, do inconsciente 

que abre e fecha, que aparece como suposto saber, induzido pelo dispositivo de análise. 

Segundo Miller, o Seminário XX corresponde ao fim do 2º ensino (MILLER, 2001). 

c) Terceiro Ensino – é o momento da obra de Lacan em que ele se volta para a 

construção mais profunda do seu pensamento. Lacan descola de uma perspectiva mais 

universalizante, pautada no Outro e se volta pra o UM do sujeito, para sua singularidade. É o 

momento em que ele se desconecta de Freud, pois, ao contrário do Primeiro Ensino, Lacan 

deixa de lado o inconsciente das regras de parentesco de Lévi-Strauss — “um inconsciente 

social” — para se centrar no UM, que é da ordem do particular, que não se oferece ao 

universal.  

Se, no início do seu pensamento, Lacan toma a linguagem como referência decorrente 

das construções de Saussure, posteriormente, rompe com esse modelo de estrutura com a 

linguagem. A passagem para uma percepção de auto-significação remete a não existência do 

Outro e o signo passa a ser introduzido pelo UM. Nesse momento, para Lacan, o UM é o traço 

unário e a identificação ocorre com um traço, com um significante, e não, com uma imagem, 

determinando que a identificação do sujeito é um significante que se registra no buraco, que 

não se nomeia. “Não é um significante do discurso universal nem do discurso do inconsciente. 

É um significante suplementar. É, já, um significante novo. É um significante inventado que 

não é do Outro, logo que é do UM” (MILLER, 2001). 

 

                                                 
99Miller, J-A.  Seminário o Lugar e o Laço, Aula 20 de 6/6/2001. Textos traduzidos para fins didáticos, pela 
psicanalista Elza Mendonça de Macedo, do Instituto de Psicanálise Lacaniana/SP. (Bibliografia do Núcleo de 
Pesquisa Psicanálise e Educação da USP, coordenado pela Dra. Leny M. Mrech, 2003.) 
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3. 5 O estruturalismo, a linguagem e a obra de Lacan 

 

No Seminário XI, Lacan reafirma a sua volta ao Mestre de Viena, ao revitalizar a 

concepção de inconsciente, eixo central da Psicanálise, sobre o qual, ele estrutura o corpo 

teórico que redundou na máxima “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” (1979, 

p. 25). 

O estruturalismo e a linguagem desempenham papel fundamental nas pesquisas de 

Lacan, tornando-se parte do processo de compreensão dos fenômenos discursivos em suas 

relações com o inconsciente. O estruturalismo é uma corrente de pensamento que teve como 

seus principais fundadores, Ferdinand de Saussure e Claude Lévi-Strauss (DOSSE, 1994, p. 

46) e terá influência marcante no início da obra lacaniana. Mas, para alguns leitores de Lacan, 

a compreensão do papel do estruturalismo é feita de maneira equivocada, pois consideram a 

vertente estruturalista de Lacan como o eixo fundador de toda a sua obra, muito embora, nos 

primeiros seminários, o estruturalismo esteja de fato, bem presente, fato que se modifica a 

partir do Seminário XI em diante, quando ele faz um percurso mais próprio, segundo Miller.  

A generalização equivocada sobre o estruturalismo ocorre muitas vezes em 

decorrência do desconhecimento sobre os vários encadeamentos ao longo da obra lacaniana, 

quando lida com lentes eminentemente racional-positivistas. No primeiro ensino, há uma 

leitura simbólica e imaginária dentro de uma vertente estruturalista do inconsciente, numa 

perspectiva levistraussiana. A partir daí, começa o descolamento do inconsciente ordenado 

pelas regras sociais, da antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Lacan se preocupa então com 

o gozo, em um retorno ao Freud de Mais além do princípio do prazer (1920), do mais além da 

pulsão. 

O que se delineia a partir do segundo ensino é o distanciamento de Lacan em relação a 

Freud e aos autores estruturalistas. Nem por isso, deve-se entender o afastamento como um 

rompimento, senão como, encadeamento, conforme assevera Miller (2001). Aos poucos, 

Lacan tece um percurso próprio.  

As correntes de pensamento que vêem Lacan predominantemente como um  

estruturalista são aquelas que tiveram a sua origem nos EUA, no fim dos anos 1970 e início 

dos 1980. Esse segmento o reconhece como ‘estruturalista’ (FINK, 1998, p. 10). E se entende 

que essa posição se associa aos debates do célebre texto A Carta Roubada, de Edgar A. Poe, 

em que há uma problematização em torno da linguagem.  
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É importante esclarecer que Lacan recorre à estrutura para tecer uma inscrição 

simbólica que demarca o primeiro momento da volta à Freud, mas define o inconsciente como 

eixo de sua proposta. A prática psicanalítica lacaniana, nos EUA, encontra resistências para 

ser exercida dentro de uma ética, pois o ato analítico é visto sob um prisma legal, e não, ético 

que, em alguma medida, exime o paciente da responsabilidade pelo que faz. Em decorrência 

desse fato, privilegiar a ética das intenções (do bem dizer) em detrimento da ética das 

conseqüências (da implicação) compromete o ato analítico no cerne de sua ação – a 

transferência.  

Lacan explica que a existência de um gozo vai muito além do simbólico e da própria 

estrutura: “O gozo do outro é fundamentalmente incomensurável, não quantificável, 

desproporcional e indecente para a ‘sociedade educada’. Nunca poderá ser recuperado dentro 

de uma ‘economia fálica’ ou estruturalismo simples” (FINK, 1998, p. 152).  

Diante dessa posição, é necessário fazer o devido esclarecimento, pois a inscrição 

simbólica de que Lacan se vale ao buscar a vertente do estruturalismo contempla o momento 

correspondente ao seu primeiro ensino, que se delimita do Seminário I ao X, quando começa a 

se descolar de Freud.  

Nessa perspectiva, Lacan encontra na topologia um novo processo simbolizador, de 

matematização lógica que ele inaugura com base nos encaminhamentos trazidos pelo nó 

borromeano e que se estrutura por meio do entrelaçamento dos três registros articulados, do 

imaginário, do simbólico e do real.  

Essa representação vale a Lacan uma nova maneira de visualizar o além do simbólico, 

em que a filosofia e o estruturalismo vêem sempre a mesma coisa (FINK, 1998, p. 153). A 

continuidade do ensino de Lacan dá a sua obra um novo “organon” que pode ser simbolizado 

pela topologia na Banda de Möebius, há “o dentro” e “o fora”, que são dimensões distintas, 

mas contínuas. Essa modulação permite às teses de Lacan inverterem-se sem grandes 

rupturas. 

Ora, a questão que envolve a linguagem, o estruturalismo e o pensamento de Lacan 

elucida-se melhor a partir da instituição do conceito lacaniano de “alíngua”, que se refere a 

uma criação individual, singular, língua viva, particular de cada sujeito. O Um que nela se 

encarna pode ser um fonema, uma palavra, uma frase ou ainda todo o pensamento, algo da 

ordem do simbólico no real ou, como Miller (2001) diria, “uma elocubração”. 
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Dessa forma, ao considerar a condição discursiva do sujeito singular, a linguagem se 

torna secundária, um artifício gramatical superposto a essa relação original.  

 

3.6 A linguagem de palavra em palavras 

 

A concepção de palavra começa a se delinear passando pela linguagem, primeiro em 

Freud, nas pesquisas com os hieróglifos egípcios, nos textos de Karl Abel, depois nos sonhos, 

nos lapsos de fala, no “Signorelli” esquecido que virou outra coisa. Enfim, ele se vê dominado 

pelo inconsciente a tal ponto que o inaugura como um saber não sabido, como ninguém teria 

coragem de fazer nos áureos tempos positivistas das Ciências Naturais. Só Freud poderia 

descobri-lo, pois enfrenta a recusa e o escárnio que sofre e se mantém na sobriedade de uma 

ética de pesquisa convicta, é uma decisão apenas para gênios. Tal persistência legou-lhe um 

lugar de destaque entre as celebridades mais significativas do século XX. 

Lacan, outro espírito impar, se tivesse vivido em Minas, seria chamado de “sujeito 

encrenqueiro”, mas de boa encrenca, é claro! Como de boa encrenca é o nosso Guimarães 

Rosa, que da palavra, deixou-me várias provocações até a Terceira margem do rio que, agora, 

é para mim, a terceira margem da palavra que procuro tecer na canoa do texto.  

Esse Lacan que persistiu bravamente nos passos do mestre Freud apoiado por  

Althusser, no momento da ex-comunhão, recuperou a “peste”, antes que o simbólico da 

cultura de alguns espíritos menores a fizesse sucumbir em mais um saber entre tantos outros, 

regulados pelo poder esmagador das Instituições.  

O estudo da linguagem em Lacan começa pelo estudo da paranóia, escutando aqueles 

que ninguém considerava sujeitos, aqueles da terceira margem, dando voz a alienados como 

ninguém fizera até então, não opção política ou semelhantes, mas porque o sujeito deveria 

estar sempre em primeiro plano, era ética da psicanálise. Depois, inicia o processo de cunhar 

os registros importantes do imaginário, do simbólico e do real, redesenhando uma nova 

Psicanálise, fora das entificações da “psicanálise americana”, que se emaranhou nas 

significações redutoras, apequenando a dimensão do inconsciente.  

Miller propôs uma leitura de Lacan em três ensinos, para nos demonstrar os seus 

encadeamentos. Mas, como há vários Seminários de Lacan que ainda não foram publicados, 

outras leituras poderão advir do conjunto de sua obra que, segundo o próprio Miller (2001), 

“não para de encadear”. 
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Lacan, em seu ensino, sugere uma aposta: o significante novo. Um modo de fazer a 

passagem para outro registro, deslocando o sujeito das “estruturas individuais de alienação do 

saber” (MRECH, 1999, p. 16). Os circuitos de gozo e as instituições viciadas no “sentido” 

mantêm essa configuração na repetição e criam a falsa percepção que se imagina comum a 

todos os lugares, mas o sujeito não está na imagem, isso fura! 

O “significante novo” é um modo de “criação” ao que se implica, navegar com a in-

certeza, o que não quer dizer da impossibilidade de haver o “certo”, mas, simplesmente, haver 

um possível, ato que deve ser perseguido não como uma lei que paralisa, mas como uma 

aposta, como o risco que advém do sujeito que deseja um saber no movimento possível!  

Inegavelmente, a possibilidade de navegar na incerteza revela a insuficiência humana 

que busca sustentar-se nas bases exclusivas do saber, nos tons de totalizações e portadores de 

verdades para, logo em seguida, ser subsumido diante do furo no indizível. Bem lembra Lacan 

(2003, p. 440) que “saber e verdade sofrem juntos e um pelo outro: essa é a verdade”. E, 

assim, resta ao sujeito a invenção diante do indizível do real, a verdade.  

Como diria Forbes (2003a)100, “Pensar a educação, uma profissão do descompleto” não 

é fácil, assim como a Psicanálise. É necessário uma desconstrução, “é necessários romper 

com o standard” (FORBES, 2003b, p. 3). 

Quando comecei esta longa viagem, eu trazia de Minas a bagagem de um desconforto, 

limitação de minha margem, a “boa” angústia, e a esperança de um significante novo, embora 

nem era pensamento que essa aposta poderia ter nome algum. Percebi-me em uma 

“mística”101 de outra ordem que fazia a celebração com as idéias no desejo que as provocava. 

Mergulhar na biblioteca de Paulo Freire e no ensino de Lacan foi um caminho no descompleto 

que sou, no descompleto de Freire e de Lacan, que me remetia a “um esforço de poesia” 

(MILLER, 2003).  

A ética da Psicanálise pode nos oferecer uma direção para nos inspirar a pensar sobre 

a educação, mesmo porque ela está isenta de pretender fundar uma ciência da educação, pois, 

baseando-se nas pistas de Freud, desloca de uma ética do imaginário para uma ética do real 

(BACHA, 1998, p. 97). 

A linguagem que passa primeiro por Freud, pelos lingüistas e depois por Lacan 

sinalizou a direção rumo ao inconsciente. Paulo Freire, que começa seu pensamento pelo 

                                                 
100 Cf. I Colóquio Internacional da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Os professores 
escutam a Psicanálise? março de 2003. São Paulo: NUPPE/IPLA. (mimeo). 
101 Ritual usado nos encontros do Sem-Terra, para simbolizar algum pensamento ou meta do grupo. 
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registro do consciente, se vale da linguagem na dimensão de um sujeito inconcluso, falante de 

uma palavra oca e de uma verdadeira, que se depara com o indizível do próprio discurso.  

Temos histórias contadas e, delas, procuramos fazer uma arqueologia que pretende 

achar pistas de um Freire entre linhas e páginas e a manifestação inconsciente que das suas 

idéias depreenderam.  

Paulo Freire fez da responsabilidade por um “não-saber” a responsabilidade de sua 

liberdade, sem a tentação da certeza. E, nessa pista, continuarei a perseguir a rota do “inédito 

viável” que vim procurar nesse longo caminho. Mas ainda faltam alguns passos ou palavras 

até qualquer chegada e, essa é, contudo, uma aposta.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. A PALAVRA EM FREIRE: entre a palavra oca e a palavra verdadeira 

 
 “um povo sela sua libertação na medida em que reconquista a sua 
palavra” (FREIRE, 2003d, p.29). 

 

 

 

Freire, nos últimos anos de sua vida, fala em uma “pedagogia do desejo” (FREIRE, 

2001b, p. 37), capaz de modificar o lugar do sujeito para gerar sonhos, deslocando-o de sua 

posição fatalista, sem abordagens prescritivas, pois cada contexto é diferente do outro e, 

assim, são também as vidas humanas. Essa postura exige posicionar-se diante do objeto “ad-

mirado” para conhecê-lo e fazê-lo ato cognoscente. Distanciando-se dele, podemos vê-lo, 

penetrando-o, percebendo-o e apercebendo-o, fazendo dele corpo pela palavra que o delineia. 

A palavra cria uma estrutura lingüística em que os significantes significam pela posição que 

ocupam na estrutura contextual: é linguagem-pensamento que se constitui em “significantes–

significados” de signos em inter-relação (FREIRE, 2001b, p.43).  

 Neste capítulo, examino o conceito de palavra em Paulo Freire, tomando como 

referência a apresentação da palavra em sua obra. Vimos nos Capítulos II e III a dimensão da 

linguagem, numa perspectiva macro, que destaca a palavra como categoria fundante, e ouso ir 

mais além, ao discutir a palavra, tratando-a mais pormenorizadamente, e procurando 

apreender sua dimensão, a partir do olhar que adquiri e por meio da experiência psicanalítica 

que granjeei durante o doutorado. Tal experiência é composta de duas partes: o conhecimento 

teórico que adquiri do pensamento de Lacan e a experiência de analisando que vivo. Justifico 

esse encaminhamento por acreditar que ele poderá trazer algumas contribuições importantes 

para aprofundar a própria maneira como o educador concebia a palavra em sua obra. Essa 

opção de leitura a partir da Psicanálise surgiu porque ela discute de uma maneira ampla e 

radical a importância da palavra. Uma temática também, bastante cara a ele. 

 Em Educação como prática da liberdade (1967/2002a), Freire recupera a palavra 

como elemento subtraído ao sujeito, provavelmente, em decorrência do processo gerado no 

período de colonização portuguesa, que se caracterizou por reproduzir um “homem-objeto”, 

subalterno e sem a sua palavra — a “palavra afogada”, aquela que não veio. 
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Freire cita o padre Antonio Vieira, que se referiu à nossa inexperiência com o diálogo, 

em virtude da violência que se sucedeu ao período da colonização.  

 
[...] o pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-se-lhe a 
fala: muitas vezes se quis queixar justamente, muitas vezes quis pedir os 
remédios de seus males, mas sempre lhe afogou as palavras na garganta, ou o 
respeito, ou a violência: e se alguma vez chegou algum gemido aos ouvidos 
de quem devera remediar, chegaram também as vozes do poder e venceram os 
clamores da razão[...] (FREIRE, 2002a, p. 74-75, grifos meus) 

 

 Palavra e fala estão numa ordem de pertinência direta e se interpenetram. A “palavra 

afogada” de Vieira insere-se contextualmente numa determinante social das relações de poder 

entre o povo brasileiro e os colonizadores, por isso redunda na ausência do diálogo, “sem fala 

autêntica”, pois é pela fala que a palavra se corpora102 pelo diálogo ao estabelecer uma 

comunicação com o outro. Embora o circuito epistemológico em que Freire tece sua teoria 

seja numa linha de sentido e do consciente, é possível perceber que há um deslocamento de 

um circuito de significado das palavras, para a dimensão significante que elas encerram. 

Intelectuais que conviveram com Freire perceberam esse caráter a mais da palavra em sua 

fala:  

 
[...] nos damos conta de que as palavras, seu sentido, seu contexto, as ações 
dos homens, sua luta por dominar o mundo, por impor sua marca na 
natureza, sua cultura e sua história, formam um todo em que cada aspecto 
tem sua significação não apenas em si mesma, mas em função do resto. 
(Prefácio do livro Extensão ou Comunicação (1968), palavras de Jacques Chonchol, p. 11, 
grifos meus) 
 

Percebo que é na dimensão significante que uma palavra pode vir a ser geradora (que 

gera palavras novas e por que não dizer significantes novos?), pois a vejo significante, na 

medida em que é pronunciada por um corpo, já que é constituída em uma rede de 

combinações que vai compor os significados de sua estrutura sígnica em cadeia. Dessa forma, 

há que se perceber a existência de uma teia de significados, nos quais “cada sujeito” compõe 

para si uma representação unívoca entre aquelas que lhe fazem sentido, conforme as 

combinações que elege e considerando a pluralidade da cultura em que as palavras são 

criadas.  

Vejamos a palavra “tijolo”, presente nas primeiras experiências de alfabetização do 

educador e que integra o universo vocabular dos operários alfabetizandos da nova capital do 

                                                 
102 Optei por escrever corpora para enfatizar o fazer corpo pela palavra, tal como é visto na Psicanálise, embora 
o prefixo in signifique movimento para dentro, traz também o sentido de negação. 
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Brasil. Por volta do primeiro lustro dos anos 1960, tal vocábulo relacionou-se 

pedagogicamente com o trabalho cotidiano dos candangos,103 na dupla dimensão política que 

a palavra evoca:  

- na perspectiva da necessidade pessoal (refere-se a fazer parte da cotidianidade de suas vidas)  

- na sua ação sobre as coisas no mundo como historicidade coletiva entre os demais que, 

trabalhando, se submetem à expropriação da força de trabalho (o mundo do trabalho 

capitalista).  

Tais dimensões constituem o campo gnosiológico de significados plurais que 

perpassam o contexto desses homens e mulheres. Os educandos, a seu tempo, vão tendo a 

possibilidade de experimentar os sentidos descobertos, sem permanecer em repetições 

mecânicas, e, como sujeito cognoscente, estabelecem laços com os significados que elegem e 

que são retirados da própria experiência. Pretendo enfatizar que é a priorização da 

singularidade presente na palavra-corpo, e não, a regulação reducionista da cartilha, o que 

“gera” as construções singulares — é a apresentação da palavra como “a sua palavra”. 

Observo, então, que Freire não se refere a uma palavra tomada em âmbito generalizante, mas 

sim, na sua dimensão gnosiológica, peculiar — e esse é o diferencial —, mesmo que ela se 

situe em outros nichos para ele, a palavra faz corpo (alguém a fala) ali, naquela associação 

singular, um laço para o educando que, segundo Freire (2001b, p. 76), são “sujeitos orais”.  

A “ficha da descoberta” (2002a)104, uma das estratégias que o educador empregou na 

alfabetização como conjunto processual e que, ao deslizar sobre um componente de desejo, 

favorece combinar fonemas, esquiva-se de um circuito de significação pela repetição e se 

volta para combinar simbólico e subjetividade, fazendo, assim, mais que dar significado às 

palavras, recupera pelo significante a conexão fluida abstraída do cotidiano do sujeito, daí que 

fosse tão eficaz operador na alfabetização. Por isso, a fala e a palavra estão em 

interdependência direta na representação de um pensamento para quem o diz.  

 
 
 

                                                 
103 Achei interessante o emprego do vocábulo candango por causa das significações de cunho político que ela 
pode inferir. Segundo o Dicionário E-Houaiss CD Rom: 1. nome que os africanos davam aos portugueses; 2. 
indivíduo desprezível, abjeto; 3. indivíduo destituído de bom gosto; 4. nome que designa cada um dos operários 
que trabalharam nas grandes construções da cidade de Brasília (DF), geralmente oriundos do Nordeste do Brasil; 
5. cada um dos primeiros habitantes de Brasília. 
104 Cf. A.M. Freire, 2006 p. 344 : Ficha da descoberta é a denominação dada por uma das assistentes de Paulo 
Freire ao conjunto das “famílias fonêmicas,” oriundas da palavra geradora, empregada na aulas do SESC. 
(Aurenice Cardoso é colaboradora de Paulo Freire), da Universidade do Recife, 
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Não importa que traga vocábulos que não sejam termos. O que importa, no 
dia em que põe o pé neste terreno novo, é a descoberta do mecanismo das 
combinações fonêmicas.[...]. É fundamental ressaltar que os educandos 
escreviam como falavam, sem rigores de regras formais (FREIRE, 2002a, p. 126, 
grifo meu).  

 

 O estudo sobre as experiências freirianas de combinações fonêmicas me reportou a 

investigação de Freud sobre os fenômenos inconscientes e à maneira como o pensamento 

estrutura a relação de verbalização. Freud (1898)105 foi combinando entre as palavras de seu 

discurso vários semantemas e morfemas, no afã de conseguir chegar à palavra recalcada 

Signorelli, que caracterizou uma operação de combinação significante. 

palavra recalcada palavras substitutas por deslocamento 

Signorelli  

(palavra que falta) 

  

Bósnia,  

Boltraffio 

Boticelli, 

Her/zergovínia 

 

 Percebo um esforço psíquico de memória na seqüência de palavras, uma tentativa de 

combinações impedida por uma variável inconsciente que escapa às lembranças de Freud, 

certamente, recalcadas, daí haver uma falta. 

 Sem qualquer pretensão de nivelá-las ao mesmo eixo epistêmico, as experiências de 

Freud com o recalque e as de Freire com a cognição, retomo o processo de elaboração das 

ligações com a palavra geradora tijolo. A “ficha de descoberta” dispõe de uma seqüência de 

sílabas lidas horizontalmente e verticalmente, das quais, posteriormente, o grupo de 

educandos combinará sons, letras e sílabas e imagens para registrar vocábulos. 

 

Processo cognitivo: 

Da palavra tijolo, 

ta-te-ti-to-tu 

ja-je-ji-jo-ju 

la-le-li-lo-lu 

formaram-se: 

tijolo, lajota, tito, loja, juta lote, lula, tela, leite. 

 

                                                 
105 Mecanismos psíquico do esquecimento (1898) In: Obras Completas de Sigmund Freud CD rom Imago. 
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 Voltando ao inconsciente de Freud, este recorreu à combinação que emergia no seu ser 

consciente, e estabelecia vínculo com a lembrança recalcada, emergindo palavras substitutas. 

O circuito de combinação é móvel desde uma perspectiva de revelação significante, ao que 

me parece, um processo executa a operação de abre e fecha (mostra-esconde), na tentativa de 

fazer a composição de uma lembrança, no caso de Freud, o nome Signorelli, recalcado. Esse 

movimento traz pedaços de palavras ajuntados, na tentativa de verbalizar o que fora 

recalcado. É uma demanda por saber em que há uma apresentação de não-saber que, no caso, 

aparece sob a forma de esquecimento e vem no lugar da coisa omitida, — uma modulação que 

se deu entre os registros consciente e inconsciente, simultaneamente operando no sujeito, ora 

escondendo-se, ora apresentando-se, como que querendo omitir/revelar alguma coisa. Freud 

queria dizer no plano consciente um nome, mas veio algo de outra ordem, uma resposta em 

lugar de outra, um significante por outro, de algo que se encontrava recalcado, e ele não 

conseguia lembrar: 

 

Vocês conhecem o exemplo famoso da palavra que faltava a Freud — o 
nome próprio do pintor dos Afrescos de Orvieto, Signorelli. Porque lhe 
faltava esta palavra? — senão porque a conversa que precedia não tinha sido 
levada ao seu termo, ao seu termo que teria sido o Herr, o mestre absoluto, a 
morte. E, afinal, há talvez limites internos para o que se pode dizer, como o 
enuncia Mefístófeles, frequentemente citado por Freud — Deus não pode  
ensinar aos seus meninos tudo o que Deus sabe. O recalque é isso. (LACAN, 
1986, p.306, grifos meus). 

 

Freire utilizou um tipo de combinação com os educandos no círculo de cultura, para 

que descobrissem no universo vocabular as palavras (eu diria o universo significante). Com 

esse artifício, procurou associar eventos da cultura para constituir palavras, escrevendo-as e 

lendo-as, colhendo-as de suas vidas, sendo os atos de escrever e ler já uma elaboração 

dialetizada entre a palavra e um corpo singular que remetia os educandos ao processo de 

simbolização. 

O círculo de cultura, na sua polifonia, instaura um circuito fruto de uma demanda de 

saber a respeito do objeto cognoscível ainda não apropriado pelo sujeito. Dessa forma, o 

desejar ler e escrever inscreve uma demanda do sujeito, uma perspectiva que o leva a ir além 

do bancarismo — o mero acúmulo de conhecimento — por trazer em seu bojo um fator novo 

que alimenta a curiosidade e atua sobre as coisas e o mundo. Percebo a presença de um 
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operador pulsional para tecer a representação simbólica na direção da palavra escrita ou lida. 

Assim, há uma passagem da oralidade provocadora para a palavra escrita, a simbolização do 

objeto (molhado de desejo). Um trabalho de corporificação da palavra, pela via significante, 

que se efetiva na prática — pela escrita e pela leitura — no polifônico e falante círculo de 

cultura.  

Nesse aprofundamento da palavra-significante, seja ela escrita, lida ou falada pelo 

aluno, percebi a fala que faz corpo, e sua importância basilar no encadeamento que se opera 

entre consciente e inconsciente, fundando o ato cognoscente, que principia em um não saber 

(etapa inicial do momento cognitivo) e que, ao se encaminhar pela via do desejo de saber 

algo, soma-se em uma ação desejante ao “saber de experiência feito”, empoderando o sujeito 

para a possibilidade de um saber novo (vivo), um saber agregado, um saber mais.  

A partir de um conjunto de procedimentos dialógicos na direção do conhecimento, a 

palavra vai emergindo, nascendo das falas de um e de outros no círculo de cultura106, das 

imagens que se associam aos sons, de letras e sílabas, e das demais formas representativas. A 

oralidade é fundante no processo — (o diferencial está na maneira como a oralidade emerge) 

—, pois apenas dizer a palavra não constitui um ato singular. Há que se dizer “a sua palavra” 

e, no dito, ela cria e se faz corpo no sujeito. Por exemplo, a reprodução da fala de Joaquim, 

narrada por Freire107 revela esse processo:  

Foi aqui, nessa sala, que ele se levantou um dia. Foi ao quadro negro, pegou 
o giz, e escreveu, N i n a, e quando acabou de escrever Nina, ele deu uma 
gargalhada nervosa que quase não terminava...e, eu disse:  

- Joaquim! Que passa? Que há contigo?  

Ele riu, olhou para mim e disse :  

- Puxa! Nina! é o nome de minha mulher! 

Eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação 
simbólica que eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de 
alívio centenário, é como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de 
cima do ombro que há séculos repousava neles. Percebi o gosto da briga, o 
gosto da luta para superar o obstáculo (FREIRE, 1999-2001). 

                                                 
106 Ver no Capítulo V a importância do outro e do Outro no processo de constituição do conhecimento. 
107 Cf Freire: Fala de Joaquim, um alfabetizando, ao conseguir escrever o nome da mulher. (Vídeo VHS “A 
construção da leitura e da escrita do adulto na perspectiva freiriana”. Alter Mídia, IPF Senac-SP. Arquivos Paulo 
Freire. 1999-2001, 40 min. 
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Lutando contra a alfabetização bancária, Freire, diferentemente de Freud, não partiu 

do recalque, porque o circuito era outro, embora em ambas as situações houvesse um desejo 

agindo no sujeito. Para o educador era do aluno uma demanda de saber ler e escrever que o 

imobilizava diante das necessidades da vida, algo faltava ao educando, impedindo-o de 

operacionalizar o seu processo de construção de palavras faladas e mesmo o da sua 

representação na escrita e no texto impresso.  

Para Freud, era o recalque que gerava a falta do nome “não lembrado,” imobilizando 

sua lembrança. Essa falta instaurada na dificuldade de o educando encontrar caminho para o 

processo cognitivo levou Freire a criar um recurso dialógico com a ficha da descoberta, para 

possibilitar que o sujeito, ao caminhar por entre os significantes de sua cultura, teça sua 

descoberta e, assim, diga a sua palavra e a escreva.  

Ilustrativo a essa situação é o caso do alfabetizando de Brasília, relatado em Educação 

como prática da liberdade, pois, segundo Freire (2002a, p. l26), ele fez uma construção que, a 

meu ver é essencialmente do significante. Durante a primeira aula, ele diz: “-tu ja le” que em 

bom Português, seria tu já lês. O educando adulto sequer havia recebido o conjunto de aulas 

formais, sequer havia se apropriado de um elenco teórico metodológico que o habilitasse 

àquela construção mais elaborada, mas que já pertencia ao seu mundo oral. 

O universo de comunicação oral no qual o sujeito está imerso constitui o “saber de 

experiência feito” (1992, p. 46) que poderia ser entendido como a parcela simbólica de sua 

singularidade que se manifesta na palavra. O acesso à linguagem escrita, realizado na 

interlocução dialógica do círculo de cultura, possibilitou ao sujeito tecer uma construção mais 

elaborada, quando associou singularmente a teia de significantes já presentes na cultura ao 

que faz nexo com sua vida.  

A combinação das idéias com as representações das coisas vai processando efeitos de 

saber, até se transformar numa simbolização mais elaborada, a gráfica,— momento em que se 

instaura a cognoscibilidade entre objeto e sujeito. Parti do pressuposto de que o plano do 

consciente (cognitivo) e o plano do inconsciente (desejo) são interligados, embora sejam 

instâncias distintas, como é a imagem lacaniana da Banda de Moëbius com o seu dentro e 

fora.  
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Se são interligados e inter-dependentes e se o inconsciente recalca a palavra, esse 

recalcado está sendo chamado pelo consciente, mas, não chega Signorelli, e sim, Boticelli, 

chega deformado e isso produz um efeito. Onde? No consciente. De que forma? Omitindo 

algo que deveria se apresentar (Signorelli). Se esse algo não se apresenta, há uma ausência, há 

um efeito de falta que deforma. A palavra evoca a lembrança no consciente de um diálogo. Se 

a palavra não comparece (porque está recalcada), entendo que houve uma falta que se 

inscreveu na fala em pedaços de nomes e, ainda assim, os nomes que comparecem são 

deformados, falta-lhes o outro pedaço. Por esse motivo, identifico haver uma falta que o 

recalque provoca. “É por isso que toda palavra é já, como tal, um ensinar. Não é um jogo de 

signos, situa-se não no nível da informação, mas no da verdade” (LACAN, 1986, p. 284).  

A combinação das idéias com as representações das coisas vai se processando, até o 

momento em que, num processo de construção dialógica, o educando articula combinações 

que nascem da dialogicidade e da cultura. Assim, ele vai inserindo-a num circuito de criação, 

fazendo a identificação fonética, ligando sons, letras e imagens, a situações de sua vida como 

se fosse uma gestação à simbolização objetivada, pois, uma palavra faz-se corpo não apenas à 

medida de sua mera relação cognoscente, mas, a partir de sua inscrição singular para o que a 

diz. A cultura é como se fosse o ambiente do significante grávido prestes a nascer do e para o 

sujeito como “sua palavra” da elaboração que o sujeito fará com as combinações que ocorrem 

pela simbolização gráfica da palavra.  

Freire relata o caso de seu filho Lutgardes, que reforça a presença do significante com 

a palavra: Em certa ocasião, em Genebra, Lutgardes ainda criança, com os pais a passeio 

numa avenida, viu escrito num desses painéis publicitários a palavra NESCAU e começou a 

cantarolar o jingle da TV que lembrava a propaganda do produto. A imersão do sujeito em 

ambientes culturais, associada ao componente semiótico do cartaz, permitiu à criança ainda 

não alfabetizada nomear a palavra. Denota-se, assim, a importância das combinações no 

âmbito do pensamento-linguagem que envolve aspectos das dimensões consciente e 

inconsciente e, interligadas, operam a construção simbólica. Desse processo, percebe-se o 

início do reconhecimento organizado num âmbito primário das associações entre a palavra e 

os símbolos, anterior à ida para os bancos escolares. Pode–se identificar tal fenômeno na 

contemporaneidade em conseqüência da ampliação de diversos espaços de produção do saber, 

em especial, dos meios eletrônicos e mídias de comunicação. 
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Ressalvando-se as especificidades de cada caso, percebo que, tanto em Freud quanto 

em Freire, seria possível apontar uma presença significante que operou processos de 

combinações. No caso em questão, foi a PALAVRA que fez essa trama. Há uma semelhança 

na forma de articular a combinação no âmbito do pensamento. Em Freud, havia uma 

resistência inconsciente à lembrança causadora de sofrimento, gerando-lhe uma falta 

denunciada em pedaços de palavras que, unidos não permitiam a chegada da palavra 

recalcada.  

Na experiência de Freire, percebo uma barreira erguida pelo que chamo de ainda-não-

saber-simbólico (palavras de uma língua que não se consegue escrever/ler). Tal barreira se 

ergue por fatores das mais diversas ordens: antropológicas, sociais, culturais, políticas, etc.,  

as quais impedem o educando de criar suas palavras. No entanto, pode ser da angústia do não 

saber escrever/ler, que é possível advir uma falta que instaurará o desejo do sujeito na direção 

de dizer a sua palavra pela alfabetização. São pedaços de palavras que permitem aos 

educandos vivenciar a surpresa de uma palavra criada. Para os sujeitos falantes, a “palavra” 

vem primeiro na fala de cada um. Quando trazida em discussão dialógica, eu percebo que ela 

se associa a cadeias de significantes, até identificar alguma coisa própria ao sujeito fazendo-se 

corpo e nisso, ele a simboliza. Nem Freud e seu recalque, nem os alfabetizandos e seu não-

letramento, sem a palavra, poderiam recobrir a falta que se inscrevia no desejo que os 

envolvia. 

Freire deu ênfase à conquista da palavra como meio de selar a própria libertação, num 

contexto que alienava o sujeito para não dizer a sua palavra. Falar a palavra tem efeito de 

libertação das “estruturas individuais de alienação do saber” (MRECH, 1999, p. 16) que 

impedem advir o processo sempre inacabado de reinvenção discursiva, ou seja, a realização 

do “parto” de um texto escrito: (“Nina é o nome de minha mulher!”). Por outro lado, a 

palavra constitui ao mesmo tempo um texto da vida, escrito por entre dores e angústias. Em 

Freud, o recalque provoca narrativas entre o dizer e o não-dizer no espaço do inesperado. Em 

Freire o que se percebe é que há uma importante ligação na alfabetização, quando vincula a 

vida do sujeito ao processo cognitivo de ler/escrever como um “não ainda”, por isso, possível, 

inédito e viável. 

 
[...] A incompletude do texto pode ser tão importante quanto a completude em 
um momento histórico determinado, pois é a incompletude que envolve o 
leitor num processo de reinvenção contínua do texto, no contexto cultural 
histórico próprio dele ou dela. [...] Qualquer tipo de educação que seja 
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coerentemente progressista precisa discutir não apenas o texto mas a própria 
vida. A própria existência do “não ainda” significa que o texto nunca pode ser 
visto como algo que está paralisado. A compreensão da vida, como algo que é 
paralisado, é uma compreensão necrófila (FREIRE, 2001b, p. 73-74 grifo 
meu). 
 

 A importância que Freire conferiu à palavra está diretamente associada à dimensão 

que ela ocupa na construção cognoscente dos sujeitos, sem desconectá-la da subjetividade. 

Esse processo que é produto inerente ao “desvelamento do mundo” — o desvelar que vai 

além de um saber, fazendo-se corpo com o sujeito, — propicia-lhe os meios para inventar um 

caminho novo. “Dizer a palavra não é repetir uma palavra qualquer; [...] daí a necessidade de 

problematizar a palavra por meio da temática a ela referida, pelo desvelar gradativo da 

realidade que a subjaz.” (FREIRE, 2002b, p. 16-18). Simplesmente falar não confere ao 

sujeito a condição daquele que diz a sua palavra. Há que se fazer um percurso de 

identificações, que Freire nomeou como “situações–problema” e, pelas quais os 

alfabetizandos são desafiados à resposta, que eu nomearia resposta-geradora, pois ela não 

finda em um saber fixado (sentido ortográfico-gramatical), e é mais que isso, provém de uma 

teia de significações (sentidos híbridos pela con-textualidade do codificador e lhe permite 

associações vivas) representativas àquele que a cunha como palavração (FREIRE, 2002b, p. 

59, grifo meu).  

 Considerando tais pressupostos, retomo a palavra oca que Freire cunha em Pedagogia 

do oprimido, decorrente da sonoridade da palavra mitificada, da fala do “homem-objeto”, 

daquele que não diz sua palavra. O oco da palavra está na impossibilidade de o sujeito 

implementar uma ação crítica a partir de uma teia de significações. A palavra oca se prende à 

mera dimensão do som desconectado da amplitude significante, ou seja, não há corpo-palavra, 

é sonoridade alienada. 

 
A palavra nestas dissertações se esvazia da dimensão concreta que deveria 
ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. 
Daí que seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. 
(FREIRE, 1987a, p.57) 

 
 Ao qualificar a palavra oca, Freire associou-a com um procedimento da educação 

bancária, em que a narração de conteúdos é uma “enfermidade” que atinge tanto o educador 

como o educando, deixando ambos inertes. Por esse raciocínio, foi-me possível recordar 

conceitos da Psicanálise, lembrando os circuitos de repetição em que o sujeito se prende a 

cadeias de gozo, impossibilitando desapegar-se dessa estrutura de alienação. Escorado nessa 
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idéia, a educação bancária é tomada como um circuito de repetição em que se enganam 

mutuamente educando e educador, ambos presos a protocolos, e não, a construções singulares 

de implicação, as quais a palavra é só som. 

 Ao partir do eixo crítico de apreensão da palavra oca, recupero o “crítico” como 

espaço do diverso e ambiente do significante por uma vertente de possibilidade na fala do 

sujeito que, para ele, faz ressonância com sua vida. Freire fala-nos de uma “reconquista da 

palavra” como momento da libertação de um povo: “Para um povo que se apodera de sua 

história, tomar a palavra escrita é quase uma conseqüência óbvia. A partir da reescrita da 

história, muito mais difícil, é fácil aprender a escrita da palavra (FREIRE, 1987b, p. 30). 

Percebo nessa idéia que o educador não apenas refere-se à mudança ampliada do “transformar 

o mundo”, mas a ênfase recai sobre o particular do sujeito, na forma utopia, como ponto de 

partida, pois, não se pode reescrever a história sem se perceber nela. Uma reescrita da história 

pressupõe incluir o sujeito como protagonista e, encontrar esse caminho exige investimento. 

Requer o desprender-se das “estruturas de alienação do saber” (op. cit., p.16) reprodutoras do 

modelo, cujo desenvolvimento foi sempre favorecido pelos sistemas educacionais disponíveis, 

pressionados por uma crescente demanda e escassos mecanismo de qualificação. Ora, esse 

quadro reflete a precarização da política pública. No entanto, por que os agentes de formação 

de professores insistem em manter o que vem reproduzindo alienação desde o tempo da 

“escola nova”108, um sinal de alerta dado à Educação no século passado? 

 A mobilidade da palavra reescrita na história, passagem singular do sujeito, requer 

uma contínua releitura do mundo, para que o educando não se perca na ideologia, na 

politicagem, na verbosidade alienada que, em alguma medida, reforça a tendência a circuitos 

de repetição, à não-implicação com o ato que o separa da invenção do seu desejo. Ato que, a 

seu turno, efetiva-se pela palavra e lhe cobra a mudança de caminho, por isso mais difícil mas, 

ao mesmo tempo, provocante, por abrir possibilidades. Por isso Freire referiu-se a esse 

momento como “o gosto pela briga, o gosto da luta para superar o obstáculo”.  

 
Toda linguagem, de acordo com Freire, trabalha para reproduzir formas 
dominantes de relacionamentos de poder, mas ela também carrega consigo 

                                                 
108 Nos anos 1920, com a crescente industrialização e a urbanização em todo o mundo, a necessidade de preparar 
o país para o desenvolvimento levou um grupo de intelectuais brasileiros a se interessar pela educação — vista 
como elemento central para remodelar o país. Inspirados nas idéias políticas de igualdade entre os homens e do 
direito de todos à educação, os novos teóricos viam num sistema estatal de ensino público livre e aberto o único 
meio efetivo de combate às desigualdades sociais. Esse movimento chamado de Escola Nova ganhou força nos 
anos 1930, principalmente após a divulgação em 1932 do Manifesto da Escola Nova. Acessado em jul./2004 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0178/aberto/pensadores.shtml (Escola on-line) 
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os recursos para a crítica inerente, por desmantelar as estruturas de poder 
opressivo da ordem social, e, também, por articular uma visão mais 
transformadora e libertadora do futuro.  

(McLAREN & TADEU DA SILVA, 1998, p. 40). 
 

Tal processo contínuo é alimentado pelos sujeitos que, em permanente devir criativo, 

revelam sua inconclusão, num dinamismo que se pode entender em uma ordem dialética, 

porque opera como “ação cultural dialógica para a libertação”. Como sujeitos, somos sempre 

constituídos pela linguagem e não podemos ficar fora dela para refletir sobre como estamos 

posicionados nela. (McLAREN & TADEU DA SILVA, 1998, p. 44). Mais um vez, vejo 

nessa afirmação o sujeito em inter-relação com o significante. Assim, ler-escrever ou 

escrever-ler são entendidos para Freire como atos indissociáveis (FREIRE, 2006, p. 334 p. 

365)109 do ato de palavra, mas não qualquer palavra, há que se entender a palavra na sua 

dimensão corpórea por isso, significante..  

 A dimensão dialética, implícita à linguagem, pressupõe o diálogo como fenômeno 

humano que é palavra — mais que um mero signo — que é condição para estabelecer o ato 

cognoscente. Para Freire, diálogo é palavra, pois, não acontece sem as instâncias simbólicas 

que o constituem em duas dimensões: ação e reflexão. (FREIRE, 1987a, p. 77). Entre essas há 

uma indissociabilidade radical conseqüência do nexo dialético que as relaciona. Nesse 

momento, Freire afirma que “não há palavra verdadeira que não seja práxis” (op.cit., p. 77) e, 

a partir da palavra verdadeira, homens e mulheres podem transformar o mundo. Em uma 

descomprometida leitura, pode-se levianamente pensar que tal afirmação é, simplesmente, 

uma mera interpretação cartesiana que o sentido semântico evidencia na frase. Com a 

densidade analítica que o texto exige, o educador adverte: “Ler não é passear sobre frases, 

sentenças e palavras!” (FREIRE, 1995, p.42). Na perspectiva dialética, o pensamento 

implícito à idéia de “palavra verdadeira” defronta-se com duas estruturas.  

A primeira estrutura — a ação — nos reporta a uma percepção da corporificação da 

palavra e, portanto, a sua identificação com a singularidade do sujeito que, em evento 

discursivo propiciado pelo diálogo, transforma-se em “palavração”. Peter McLaren (1998, p. 

44) entende esse pressuposto numa conjuntura de apreensão do pensamento freiriano na 

perspectiva pós-estruturalista:  

 

                                                 
109 Cf.Ana Maria Freire (2006). In: Paulo Freire: uma história de vida. 
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Poder-se-ia argumentar que o significado para Freire não é a função do 
falante, porque os signos são conhecidos apenas no contexto de outros signos; 
os significados são sempre designados e não podem existir fora do mundo da 
língua. O significado é vivido dentro e através da materialidade do discurso 
como gestos lingüísticos que são construídos dentro e através dos corpos. [...] 
O significado não consiste apenas em signos operando num contexto, mas 
também, em lutas concretas sobre nomear a realidade.  

 
 Nessa perspectiva, a ação é operada a partir do sujeito no discurso via desejo, 

resgatado nas lutas coletivas, como operador pulsional que atua nas frentes populares de  

resistência, como se pode perceber na educação popular vivenciada no círculo de cultura. Ao 

aproximar o desejo (na sua mediação pulsional) da dimensão significante da palavra, o sujeito 

defronta-se com a palavração por operar num contexto para a invenção do ato de palavra. A 

encarnação da palavra não ocorre por um mero procedimento gramatical, mas se insere numa 

contextualidade simbolizadora. Nesse sentido, dizer a palavra como apropriação do 

conhecimento torna-se a base do ato singular que caracteriza “o assento do poder discursivo e 

ato fundador da cultura”, movimento infindável e próprio à condição de homem inconcluso.  

 
É em sua incompletude que o conceito de conhecimento de Freire obtém sua 
força dialética. O conhecimento emancipatório nunca é realizado 
completamente, mas é continuamente sonhado, continuamente revivido e 
continuamente transformado no coração de nossas memórias, das bandeiras 
de nossa aspiração e da paixão de nossa luta” (McLAREN & TADEU da SILVA, 
1998, p. 45). 

 
 Uma das fortes razões pela qual Freire e Elza, nos anos 1970, ponderaram evitar o uso 

da palavra conscientização deveu-se ao seu emprego esvaziado e de se ver “esgotada a 

palavra na sua dimensão de ação” emprestando-lhe um sentido mágico. Justamente, o casal de 

educadores queria enfraquecer o crescimento de palavras ocas, como fórmulas ou sistemas, 

caminho contrário ao que pensavam de uma educação libertadora. Essas idéias reacionárias 

que estavam proliferando entre alguns educadores e militantes de esquerda ingênua se 

transformavam em “palavreria” enviesando a equação: ação-reflexão=práxis que a amplitude 

dialética confere. Daí a celebre frase de Freire: “o mundo não é está sendo” ter se tornado um 

dos motes importantes para denotar a sua radical recusa das cartilhas universalizantes que se 

estabelecem “na tensa relação entre prática e teoria os quais geram sofismas discursivos” 

(FREIRE, 2003b, p. 120). Tais questões estão discutidas no Capítulo V e referem-se ao muro 

da linguagem.  

Ao pensar o diálogo como invenção, descolada do blábláblá estéril de “Eva viu a 

uva”, Freire o identifica como leitura de mundo e reconhecimento da inconclusão humana, as 
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condições gnosiológicas para gerar o conhecimento, ou seja, um contínuo ato de 

desvendamento, por isso, o “pensar-falar” de uma “pedagogia da possibilidade”. Assim como 

não é viável identificar teoria com verbalismo, tampouco o é identificar prática com ativismo. 

Ao verbalismo, falta a ação; ao ativismo, a reflexão crítica sobre a ação (FREIRE, 2002b, p. 

19). Em nenhum momento ele dá como findo o processo de desvendamento e a esse ele 

chama conhecimento, algo da ordem do inacabado em permanente devir gnosiológico. 

 A segunda estrutura, a reflexão, nos remete ao exercício do que Freire qualifica como 

“pensar certo” que situa bem além do binômio certo/errado como mero dualismo, pois, o vê 

como dimensão política de uma “situação-problema” que os sujeitos vivenciam no seu ato de 

desvelar o mundo quando a sua presença corpórea pela palavra passa a ato-cognoscente: é o 

momento da curiosidade epistemológica, pois “[...] é na interpretação política da experiência 

que a existência torna-se frutificante.” (McLAREN, 1998, p. 49), por isso a alfabetização de 

adultos, pensada nessa dimensão, vale-se da palavra geradora na base de sua operosidade. 

Nesse sentido, sua identificação pelo educador não se efetiva a partir do critério estritamente 

mecânico de uma educação bancária tal como aquela de cartilhas ou de boa parte dos livros 

escolares, mas passa por uma reflexão significante recuperada do “saber de experiência feito” 

somado ao processo organizado da linguagem dos sujeitos.  

A reflexão, portanto, é o momento de “problematizar a palavra” que não se faz corpo 

de imediato, mas prossegue corporificando-se gradativamente, à medida que se vai dizendo a 

palavra entre os demais, até cada um dizer “a sua palavra”, momento singular de cognição do 

sujeito na direção do ser mais quando opera simultaneamente, a ação e a reflexão, o que não 

isenta o conflito no interior do diálogo. Dizer a sua palavra, antes, instaura-o como condição 

de voz autêntica.  

Freire realiza uma importante discussão lingüística no livro “Extensão ou 

comunicação” (1977), comentando as teses de Saussure em relação às dimensões estruturais 

da língua, nas quais as línguas não podem ser entendidas senão como sistema, havendo uma 

certa solidariedade entre seus termos na estrutura. Freire considerou o conceito de campos 

associativos de Bally para estabelecer uma crítica ao trabalho de extensão universitária nos 

moldes em que era realizado na época: 

 
Interessa-nos, na análise sumária que estamos fazendo, a concepção de 
‘campos associativos’ de Bally, discípulo de Saussure. Segundo este autor, 
dentro de uma unidade estrutural lingüística, se estabelecem relações 
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associativas que vão desdobrando entre campos significativos dos vários 
termos. (FREIRE, 1977, p. 21). 

 

O exemplo usado refere-se à significação da palavra extensão que traduz, num 

primeiro momento, sentidos dos mais nobres, se considerada como uma ação que irá 

estabelecer uma relação de solidariedade com outro ou outros. Mas Freire retoma o vocábulo 

numa outra vertente que não é visível aparentemente, pelo campo associativo nas variações 

“transmissão, entrega, doação, messianismo, invasão cultural, manipulação”. 

A concepção de reflexão em Freire transcende a mera aplicação de sentido semântico 

em conseqüências dos desdobramentos que se fazem possíveis com os campos associativos 

dos vários termos. É a visão de mundo singular do sujeito que se evidenciará pela fala. Por 

outro lado, os sentidos das palavras não são necessariamente, aqueles que, muitas vezes, são 

apreendidos segundo o consenso geral (espaço do significado), por isso a existência de uma 

palavra oca velando a palavra verdadeira. Há, então, uma pista para pensar a relação do 

significante preponderante sobre o significado. Conforme Freire, se a visão é libertadora, o 

sentido sintoniza com os homens e mulheres na posição de sujeitos históricos, condição do ser 

mais (eu diria, que é o sujeito para a invenção). Se for domesticadora, homens e mulheres são 

objetos de persuasão por algum “mestre” que diz ter o caminho da verdade, posição do ser 

menos (ser ingenuizado do bancarismo). A reflexão é a dimensão que confere ao sujeito a 

apreensão de que o conhecimento é um processo interagindo com e pelo mundo, porque tende 

ao infinito. Tal reflexão vem pela palavra e é um valioso recurso da comunicação, desde que 

seja um dito verdadeiro, — é o maior desafio ao dizer a sua palavra. Esse verdadeiro não é o 

verdadeiro do “todos” (universal), senão a sua versão para o próprio sujeito (singular) e, 

assim, significando primeiro ao sujeito, ele poderá se achar no coletivo (todos), mas, desde 

que tenha sido resignificado àquele que pronunciou a palavra.  

 
 

[...] aqueles que sabem que pouco sabem — por isto sabem que sabem algo e 
podem assim chegar a saber mais — em diálogo com aqueles que, quase 
sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformado seu pensar que 
nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. 

(FREIRE, 1977, p. 25) 
 

 

Para Freire, o homem [e a mulher] são seres da práxis; da ação e da reflexão (1977, p. 

28). Em Pedagogia do oprimido, no capítulo terceiro: “A dialogicidade – essência da 
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educação como prática da liberdade”(p.77), o autor na nota de rodapé delineou uma equação 

importante para recuperar os termos de nossa discussão de palavra oca e palavra verdadeira. 

 

Equação da palavra em Freire: 

 

a) CAMPO DA PALAVRA VERDADEIRA  
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reflexão

ação
palavra =

)(
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b) CAMPO DA PALAVRA OCA  
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Ao observar o diagrama, é possível reconhecer a dinamicidade entre suas estruturas 

constitutivas, pois o campo da palavra verdadeira se inscreve no universo da práxis. Nesse 

momento, me proponho a realizar a leitura da equação a partir de uma configuração com 

enfoque da Psicanálise. Dessa forma, busco como o próprio Freire disse, reinventar essa 

ideação e, ao “recriar tais textos recriando, assim, a vida neles,” perceber que “o texto não 

apenas fala de coisas da vida, mas tem ele próprio uma vida” (2001b, p. 74). Uma vida não é 

algo previsível ou determinado, antes, é da ordem do imprevisível da surpresa, em 

permanente transformação, não é assim com o significante? Por isso, quero retomá-los numa 

perspectiva da Configuração do Significante, concepção de palavra em Paulo Freire como a 

percebo neste percurso de pesquisa e no confronto com minhas experiências educativas.  

Inicio esclarecendo que usei o termo significante no lugar que Freire posicionou o 

termo palavra. Para ele, a palavra é em si mesma diálogo. E o diálogo, entendido nesses 

termos, é de uma ordem dialética. O significante no lugar da palavra amplia sua pluralidade 

de sentidos capturados pelo sujeito singular que, na cultura, opera as associações de palavra, 

culminando no “dizer a sua palavra”, ato cognoscente que o implica no diálogo que se trava 

pelos e com os demais, retornando a seu pronunciador como sua palavra. Nessa configuração, 

o círculo de cultura poderia ser percebido como um provocador de cadeias significantes. 

A Ação, nessa perspectiva, desliza para o ato cognoscente, e é necessário fazer corpo-

palavra, para que se constitua a apropriação pelo sujeito falante da palavra, na qual imprime 
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sua marca singular. Destacado entre vários “campos associativos” o sujeito faz o 

enganchamento com aquele campo que o sintoniza à própria história, tornando-o corpo-

palavra.  

A segunda estrutura, a reflexão, desliza para o campo da politicidade dialógica. 

“Ninguém liberta ninguém” (1987a, p. 54, grifo meu) e “Ninguém educa ninguém” (1987a, p. 

68 grifo meu), — duas equações interconectadas que nos lembram a célebre tese de Freud, 

sobre a educação impossível, e sobre esse aspecto Mrech (2005, p. 16) pontua: 

 
Freud sempre privilegiou uma leitura mais ampla dos conteúdos educativos, 
estabelecendo uma crítica a concepção moderna de educação, ao destacar 
que reduzia o sujeito a um simples apêndice da sociedade, ao se nortear por 
ideais sociais e culturais gerais.  

  

Se bem observamos, Freire foge das práticas da educação moderna, pela alternativa da 

educação popular quando cria os círculos de cultura, (o que não quer dizer que é uma fórmula, 

foi um caminho) dando uma amplitude ao modo de ver educação “partindo dela e não sobre 

ela” como boa parte das pesquisas atuais são realizadas (MRECH 2005, p. 18). Tais fatores 

diferenciais já denotam uma antecipação do educador ao seu tempo, sobretudo na recusa a 

modelos afeitos ao bancarismo que exclui o sujeito do ato educativo como invenção. A 

reflexão pela equação de Freire está subliminarmente recuperando posições que remetem a 

uma visão plural que ele percebeu, ao visualizar o sujeito nas posições do educador-político e 

do político-educador (1987a, p. 87), de maneira a re-inventar o educador para além da suposta 

auto-suficiência do mestre, (narcísico) incompatível com o diálogo (1987a, p. 81), mas, ao 

contrário, um(a) educador(a) dialógico(a)s.  

Cabe agora observar a reflexão mediando um processo de desconstrução do educador 

bancário, pois ela provoca o movimento na direção de resgatar a necessária humildade para 

aproximar os sujeitos horizontalmente, sem que estejam hierarquizados pelas estruturas 

alienadoras da escola. Assim, o educando-educador junto ao educador-educando-docente se 

aproximam em processo de construção do saber, excluindo as forças que os posicionam 

adversariamente e viabilizam o gestar das condições de escuta do que a palavra pode fazer 

surgir. É importante ressaltar que as diferenças permanecem, alimentando o diálogo. O 

educador bancário se acha imerso na palavra oca, e, dessa forma, não se articula a uma 

percepção multicultural polifônica, horizontalizada, pois, na contemporaneidade, as 

diferenças e o “excesso” se apresentam na pauta fundamental da agenda educativa. Desloca-
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se, assim, a palavra como discurso do mestre (imobilizante) para, a partir de uma polifonia, 

apresentar-se (admite o singular e o coletivo no mesmo plano), como instância provocadora 

da invenção (espaço do círculo de cultura), na qual, o sujeito singular é desejo quando no 

exercício da “palavração”. 

Decorrente desse processo encadeado na direção da práxis, é seu desdobramento o ato 

libertário do dizer sua palavra; um processo descolado de entificações edipianas sustentadas 

por uma figura totêmica, ou seja, estoura o pai, o professor, o animador, o político etc. ou 

qualquer um que se poste representando de forma messiânica o sujeito, que não é um solitário 

em seu ato de palavra. 

Nesse sentido, que proponho a re-inventar a equação freiriana na sua possibilidade de 

transformação “significante-significado”: 

 

praxis
icadiadepoliticida
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Onde se acha a palavra que ocupa o lugar do conceito, substituo-a pelo significante, 

na posição da ação, introduzo o ato cognoscente, que é a palavra corporificada. A barra é o 

componente da equação que representa o “muro da linguagem,” em que se debatem as 

contradições discursivas dos sujeitos. Finalmente, a reflexão, onde se introduz a politicidade 

dialógica, campo em que se apresentam as muitas vozes, disputam o reconhecimento na 

comunicação pulsionados pelo desejo do sujeito, o desejo do Outro do sujeito, e pelos outros 

(trama política de reconhecimento). É o campo da polifonia que irá fazer advir o significante 

para o sujeito e ele, achando-se na palavra, diga a sua palavra a si e aos demais, na perspectiva 

de uma pedagogia do desejo: emergirá o campo do “inédito-viável”. A práxis é o processo de 

simbolização que decorre de toda essa dinâmica intersubjetiva correspondendo ao movimento 

de abre e fecha, interagindo consciente e inconsciente. 

Nesse sentido, “Ninguém se liberta sozinho” (1987a, p. 54), por isso a importância do 

educador crítico estar aberto à interlocução no e com o mundo em transformação, em que a 

dialogicidade com o educando é uma das múltiplas possibilidades educativas, não a única, e 

neste espaço de diálogos comparecem elementos não perceptíveis que interferem na relação 

com a palavra dita e a escutada.  
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Este processo foi bastante estudado por Lacan no final da sua obra  quando, 
após anos de investigação, chegou à conclusão que a linguagem e a fala são 
entificadas pelos sujeitos em processos onde eles acreditam que estejam 
captando a realidade. ou seja, os professores e os alunos confundem seres 
tecidos pela linguagem, através da fala, como seres concretos.  

(MRECH, 2005, p. 12).  
 

“Ninguém se educa a si mesmo” (FREIRE, 1987a, p. 68). O ato educativo é como um 

processo de múltiplas vozes, de palavra e de palavras, tecendo um campo de conectividades 

que implica o sujeito no ato e, portanto, “é um problema de não ser neutro, mas de como ser 

diferente” (FREIRE, 2003c, p. 117). Freire se dizia um “menino conectivo” — aquele que não 

prescinde dos outros — e, por isso, enfatizar a importância da “leitura do mundo” como 

processo de desdobramento do sujeito conectivo: aquele que se liga a muitas vozes, 

encontrando-se na sua própria. Essa é a condição de não neutralidade e implicação radical ao 

mundo das conectividades e diferenças, o mundo contemporâneo de múltiplas linguagens.  

No que se refere à Educação, Freire anteviu o que seriam os impactos da globalização 

bem antes desse fenômeno assumir as dimensões que tomou, sua visão-palavra consagra em 

sua práxis um mundo dos diálogos e de pluralidade. Lamentavelmente, sua obra não recebeu 

ainda o merecido crédito em nossos círculos de formação educacional por desconhecimento 

mais profundo de sua passagem pela Educação. É preciso resgatar Freire do lugar da invenção 

que ele sinalizou para os que vieram depois, e que fique claro que nem Freire é tudo, visto que 

o tudo é inapreensível, mas Freire em seu legado deixa-nos o sonho com a invenção possível, 

isso já é mais que temos. 
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CAPÍTULO 5 
 

 
5. A palavra em Lacan: palavra vazia e palavra plena 

 
Mas que palavra pronunciastes para dar ser à matéria com que haveis de 
formar aquelas palavras? [...] é necessário concluir que falastes e os seres 

foram criados. Vós os criastes pela vossa palavra. Santo Agostinho 
 
 

 

Neste Capítulo, teço uma discussão sobre palavra plena e palavra vazia, conceitos 

estratégicos em Lacan, que surgiram em seu texto Função e campo da fala e da linguagem em 

Psicanálise (1953). Para isso apresentarei um breve comentário da importância da 

transferência como um momento significativo do dispositivo analítico e o seu uso posterior 

em outros lugares, a partir do que está sendo nomeado como Psicanálise em extensão, ou seja, 

uma Psicanálise realizada fora do circuito do consultório. Neste caso, privilegiarei um uso 

possível da palavra plena e palavra vazia em contextos escolares, finalizando com uma 

discussão a respeito do Sistema L de Lacan. 

O meu percurso nesta direção se iniciou 2002, ano de meus primeiros contatos com o 

pensamento de Lacan. Ele me chamou a atenção duplamente por seus trabalhos escritos e os 

seus seminários. Aliás, pelo desprendimento que ele lidou com ambos. Assim, embora no 

conjunto da obra hajam textos publicados, ele não demonstra preocupação com os mesmos, da 

mesma forma como acontece com outros intelectuais de sua época. É interessante observar 

essa peculiaridade, ao retomar a citação bíblica por ele evocada de que “a letra mata e o 

espírito vivifica” (LACAN, 1998, p. 513). Seria esse pensamento uma pista para não conferir 

demasiado valor ao simbólico, que entificaria o seu pensamento (amordaçando-o pelo texto 

escrito), passando a idéia de que seria possível a captura integral do que é subjetivo no 

humano, desde que simbolizado em palavras? O texto de Lacan (1985a, p. 382) sobre a 

Cibernética, no fim do Seminário 2, é sugestivo a esse pensamento, ao se referir à 

ambigüidade semântica da palavra. 

 

O que é boa forma na natureza viva é má forma no simbólico. [...] Eis aí algo 
que põe em evidência a distinção essencial de dois planos — o do imaginário 
e o do simbólico. Há uma inércia do imaginário que vamos intervir no 
discurso do sujeito, embaralhando este discurso, fazendo com que eu não me 
dê conta de que, quando quero bem a alguém, quero-lhe mal, que quando 
amo, sou eu mesmo que me amo, ou quando creio amar-me, é então, 
justamente, que estou amando um outro. [...] O que quer dizer o sentido? O 
sentido é que o ser humano não é senhor desta linguagem primordial e 
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primitiva. Ele foi jogado aí, metido aí, ele está preso em sua engrenagem. (p. 
382-3) 

 

Desde os primeiros estudos do pensamento lacaniano, vivenciei uma permanente 

sedução pela palavra110 e passei a observar o modo como Lacan a usava na sua maneira de 

tomá-la no fora de sentido, em sua obra, e no modo como ele pessoalmente a trazia para sua 

vida. 

Particularmente, fiquei curioso ao perceber a leitura dos fenômenos que envolvem a 

palavra sob os três registros definidos por Lacan: real, simbólico e imaginário. Percebo que 

essa tríade indissociável permite a aproximação a uma concepção mais complexa na captura 

dos atos discursivos, nos quais se admite a incerteza, as desconstruções, o avesso – fatores 

significativos no processo de problematização daquilo que se entende como campo discursivo 

nas Ciências Humanas.  

Lacan preferia chamá-las por Ciências Conjeturais (LACAN, 1985, p.369) em função 

da amplitude dos vários segmentos de saber que se entrecruzam abrindo-se a um circuito 

investigativo ampliado.  

 
Decerto, algo que não é expresso não existe. Mas o recalcado está sempre aí, 
insistindo e pedindo para ser. A relação fundamental do homem com esta 
ordem simbólica é muito exatamente aquela que fundamenta a própria 
ordem simbólica — a relação de não-ser com ser. (LACAN, 1985a, p. 384) 

 

A investigação do campo da palavra, a luz da Psicanálise enseja uma metodologia 

própria que reúne subjetividade e objetividade em percepção dialética, por isso, tornou-se 

necessário aprofundar o que a psicanálise lacaniana aponta sobre a palavra, pois, “uma 

palavra não é palavra a não ser na medida exata em que alguém acredita nela” (LACAN 1986, 

p.272), a condição de palavra é intrínseca a um sujeito falante. A pergunta de Lacan me 

capturou interpelando-me: “O que ela diz será que é verdade? Será que não é verdade?” 

(1986, p.273). O que parece ser do campo da decifração pode, ao mesmo tempo, ser enigma 

mais que um saber que se decodifica seguindo um procedimento padrão, a palavra carrega 

uma dimensão a mais não perceptível linearmente. 

Ao falar a palavra vai-se de encontro ao simbólico, que é o registro responsável para 

fazer a inserção humana na cultura pela linguagem carregando juntamente à sua apresentação 

                                                 
110 A palavra foi sempre muito forte na minha vida: nos momentos mais significativos, foi ela que me deu 
minhas melhores alegrias. Dizer a palavra é significativo na minha história. 
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o imaginário, que vem imbricado ao dito, conforme O. Mannoni afirmou: “Então, o 

imaginário já é linguagem, já é simbólico” (LACAN, 1996, p.398).  

Retomando as teses de Lacan do Estádio do Espelho, no que se refere à constituição 

do sujeito, a palavra tem uma importância fundamental a partir dos primeiros 18 meses do 

bebê, quando a voz do outro endossa suas descobertas sobre si mesmo e o inserirá na cultura 

pela linguagem. Por outro lado, Lacan questiona como o espírito viveria sem a letra, “[...] pois 

é o mundo das palavras que cria o mundo das coisas” (LACAN, 1998, p. 277), porque, sem a 

simbolização, nossa passagem à cultura não se faria possível e sucumbiríamos a um quadro de 

psicose. 

 

É fato que a letra mata, dizem, enquanto o espírito vivifica.111 Não 
discordamos disso, já tendo tido que saudar aqui, em algum ponto, uma 
nobre vítima do erro de procurar na letra, mas também indagamos como, 
sem a letra, o espírito viveria. No entanto, as pretensões do espírito 
continuariam irredutíveis, se a letra não houvesse comprovado produzir 
todos os seus efeitos de verdade no homem, sem que o espírito tenha que se 
intrometer minimamente nisso. (LACAN, 1998, p. 512-3). 

 

O encontro com estas novas formas de perceber o discurso trouxeram em minha 

própria vida efeitos que me deslocaram de lugares antes intocáveis e tornaram-se “portas” 

inquiridoras no estudo da palavra, abrindo e fechando circuitos sob outra matriz de percepção 

diferente do que eu pensava ser o aberto e o fechado – movimentos que lembram o 

inconsciente pulsátil, descrito no Seminário XI.  

Movimentar-me nessa fluidez foi, ao mesmo tempo, assustador e emocionante, porém 

na experiência de análise muito dessa novidade propiciava-me um novo caminhar. 

Experimentei uma sedução pela temática da palavra e da linguagem, a cada vez que podia 

vivenciar o processo analítico na aventura da fala-livre, que Lacan defende quando enfatiza o 

retorno ao inconsciente freudiano. Ver-me na palavra foi escutar-me na escuridão do 

significante na luz da voz. 

Lacan se valeu da palavra por longos anos, optou por falar ao seu auditório, discutindo 

idéias de maneira livre e investigativa, expondo seu pensar e travando o implicado debate com 

aqueles que eram sua audiência, pondo à prova a construção de sua teoria. Dessa forma, ao 

realizar seus Seminários a um público fiel e inquiridor, expôs seu pensamento sem nenhum 

escrúpulo idiossincrático. E, adotando essa metodologia de apresentar-se coletivamente, foi 

                                                 
111 Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, v3, vv 6. (N. T.) 
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traçando uma obstinada trajetória que objetivava a recuperação do estatuto freudiano da 

Psicanálise e, por outro lado, a resistência à chamada “psicanálise americana” que, na sua 

fome racional-positivista, afogava a criação de Freud.  

Embora os Seminários, em sua grande maioria, tenham sido discutidos publicamente, 

Lacan publicara alguns textos em vida: a sua tese de doutorado, uma exigência universitária; a 

publicação do L’Etourdit (1973), com aproximadamente quarenta e oito páginas; e, mais 

tarde, a famosa coletânea dos Escritos, com vários textos compilados e reescritos com a 

supervisão de Jacques-Alain Miller, recorde de vendas no lançamento. Ainda, é possível 

identificar ainda várias notas em revistas, prefácios a diversas obras e relatórios oficiais de 

congressos de que participou. É importante ressaltar que Lacan, em suas conferências, 

substituía, às vezes, os textos escritos por uma boa fala de improviso. 

A preferência de Lacan foi se afirmando, imprimindo à sua obra, um estatuto oral, 

delineado pela longa série de Seminários falados,112 dos quais, boa parte foi taquigrafado ou 

gravado em áudio por presentes ou interlocutores. Patrimônio intelectual que J.-A. Miller vem 

organizando criteriosamente e colocando à disposição dos leitores nas livrarias, boa parte com 

tradução para o Português, desde a morte do sogro.  

Entre as peculiaridades de Lacan na sua relação com a palavra, num sentido mais 

amplo, vamos encontrá-lo num comentário sobre o saber e a relação que se estabelece no 

Capitalismo, em que fica claro o seu desprendimento em relação ao “direito autoral”, ao 

afirmar categoricamente que “Não há propriedade intelectual”! Mas, por outro lado, aduziu 

“[...] isso não quer dizer que não haja roubo”113. Percebe-se haver por parte de Lacan a 

liberdade para usar o seu trabalho desde que seja dado o devido crédito autoral, o devido 

valor.  

 Da produção disponível, foi necessário que eu fizesse um recorte, objetivando a 

apreensão da palavra em Lacan, pois seria extremamente pretensioso um estudo que 

abrangesse toda a sua obra, mesmo porque, há Seminários ainda não disponíveis ao público. 

Dando conta dessa limitação, optei por ater-me a estes trabalhos: “Função e campo da 

palavra e da linguagem” (1953), compilado nos Escritos (1966/1998); alguns textos do 

Seminário I – “Escritos técnicos de Freud” (1975) e do Seminário II, O eu na teoria de Freud 

                                                 
112 Ressalto que o falado não quer dizer monólogo narcisista, pois os Seminários era uma pesquisa aberta com 
interlocutores que questionavam livremente suas idéias. 
113 Tradução própria do original em Francês: “Il n’y a pás de propriété intellectuelle, par exemple, cela ne veut 
pás dire qu’il n’y ait pás de vol.”(LACAN, Seminarie: Livre XVI: D’um Autre à l’Autre. (1968-1969). Paris: 
Éditions du Seuil, mars/2006, p. 40).  
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e na técnica da psicanálise (1985). Penso que estes trabalhos trazem de maneira ampla a 

discussão lacaniana sobre a palavra.  

Contudo, quero ressaltar que obviamente a obra de Lacan se apresenta encadeada, 

fazendo-se necessário também, em alguns momentos, recorrer às referências dos demais 

trabalhos conhecidos. Há que se perceber que, embora o pensamento de Lacan no Brasil tenha 

tido precursores nos anos 1960, os textos em Português chegaram há poucos anos nas 

livrarias. Entre outras iniciativas no Brasil, merece destaque o trabalho do Instituto da 

Psicanálise Lacaniana de São Paulo, dirigido por Jorge Forbes que permanentemente tem 

levado a efeito discussões do pensamento de lacaniano e dos estudos de J-A Miller e, ainda, 

disponibilizado pelo site, Projeto Análise114, uma série importante de temas que aproximam o 

pensamento de Lacan da atualidade da Psicanálise e das questões candentes da 

contemporaneidade. 

Inicialmente se faz necessário um esclarecimento de ordem idiomática. Do ponto de 

vista semântico, é importante esclarecer que FALA (vocábulo do idioma português) 

corresponde a PAROLE. Este vocábulo no francês, por sua vez, corresponde ao verbo parler. 

É nesse sentido que Saussure a usa, quando a opõe à Langue, que corresponde à estruturação 

lingüística de um determinado idioma – entendendo-se aí todos os conhecimentos 

morfossintáticos, semânticos e de outras categorias necessárias à compreensão e à formulação 

de frases que possam ser criadas nesse idioma por cada falante, e que aparece como uma 

totalidade no repertório lingüístico de uma coletividade humana, pois é parte do “tesouro” 

(nas palavras de Saussure) de uma comunidade, naquilo que ela tem de conceitos, valores e 

regras destinadas ao uso do conjunto de seus falantes.  

Para ele, a parole (fala) é o ato concreto de seleção dentro da langue (língua), para 

tirar do estado virtual e se concretizar em “ato de fala” corporificado pela necessidade 

humana de se comunicar, seja oralmente ou por meio da escrita. 

 

5.1 A fala plena e a fala vazia no dispositivo de análise 

 

Para Lacan, a importância da fala (parole) não é determinante apenas na sua trajetória 

como psicanalista e orador. No seu texto “Função e campo da palavra e da linguagem” 

(1953), ele diz que irá “falar da fala” (LACAN, 1998, p. 239), de uma fala que emerge em 

                                                 
114Ver, http://www.jorgeforbes.com.br/ 
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dois circuitos, a fala plena e a fala vazia. O início do texto traz comentários de Lacan sobre a 

contemporaneidade da Psicanálise vista numa fenomenologia existencial, uma recuperação do 

caminho que foi sendo traçado por Freud, e da atenção que deve ter o analista, caso vá se 

enveredar pelo insensato abandono ao fundamento da fala (1998, p. 244).  

Dessa forma, o dito é o momento de iluminação de Lacan na retomada da fala ou 

parole em que a palavra torna-se fundante no dispositivo analítico com a volta a Freud, 

resgatando “o inconsciente estruturado como linguagem”, tendo como protagonista do 

processo o sujeito desejante.  

A prática analítica tem seu elenco de conceitos, os quais só adquirem sentido ao se 

orientarem num campo da linguagem, ao se ordenarem na função da fala (1998, p. 247): “Ora, 

toda fala pede uma resposta. Mostremos que não há fala sem resposta, mesmo que depare 

apenas com o silêncio, desde que ela tenha um ouvinte, e que é esse o cerne de sua função na 

análise.” (1998 p. 248-9). A partir dessa premissa, inicia-se o processo da análise, nem mais, 

nem menos, com a fala do analisando — a partida para algum lugar que ele nem imagina 

existir, pois, ao falar, ele não sabe o que diz e, quando diz, se assusta na surpresa do dito. 

A palavra é em princípio componente substancial da trama discursiva que permite 

emergir de forma cifrada – a qual o sujeito desconhece – e que está atrás do muro da 

linguagem. É como se, dentro das palavras (não sei se poderia dizer que há um dentro da 

palavra, falo como me senti neste dispositivo), coubessem outras versões que se acham 

ocultas do dito, articuladas em uma polifonia-subvertida que faz corpo entre as instâncias do 

consciente e do inconsciente pela via do discurso. “O dizer está debaixo do dito, é recoberto 

pelo dito”(MILLER, 2002). Nesse sentido, pode-se caracterizar a palavra vazia que, em 

princípio, carrega um invisível – o vazio que traz é aparente, como o silêncio que aparece 

numa parada —, a linguagem “sem som”, mas que está a inscrever um assinalamento 

incessante no percurso discursivo.  

Nesse circuito, se evidencia a operação do dispositivo de análise que denota a fala 

vazia, constituindo-se duplamente no discurso do analisante, no qual, podemos perceber a 

presença do outro que Lacan simbolizou pela letra minúscula “a” (referindo-se ao 

imaginário); e o Outro simbolizado pela letra maiúscula “A”(Grande Outro), que ele chama 

no Seminário II de o Outro verdadeiro, o Outro do Simbólico. Este é “instado a se inscrever” 

em presença de um espelho vazio, ou seja, corresponde ao terceiro que escuta a fala dita em 

associação-livre. No caso representado pelo analista em posição de Outro. 
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Lacan destaca que há momentos de silêncio e oralidade e, neles, o analista intervém 

pontuando o para-além que, da fala “escapole”, nos elementos surpresas, tropeços, nas 

meias-palavras, nos quais surge um sem-sentido que se torna sentido-mais, — ao retornar, 

como parada ao que fala desperta-lhe para o que ele “não diz”, pois aquilo que é dito 

censurado (recalcado) chega, muitas vezes, sob a forma de um estranhamento discursivo. É 

entre a falação da fala vazia que advirá a verdade, a fala plena sub-assumida no discurso. 

 Lacan, em seu retorno a Freud, vai buscar na fala os efeitos de linguagem pelo falar, 

rememorando os episódios vividos do analisando, quando ditos em associação-livre e, a partir 

desse processo o analisante fará sua construção de análise. É na fala que o analisante pode 

advir como sujeito, o que a Psicanálise destaca como sendo a sua maior contribuição ética. 

Essa liberdade da fala que maneja a palavra disponível dos seres falantes revela o 

Outro de cada um, portanto, um ato singular que espera encontrar nesse Outro uma maneira 

de desangustiar-se de sua falta a ser, buscando completar-se, o que, no entanto, é algo 

impossível. Guiando-se por tal ordem, Lacan enunciou o célebre aforismo “o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem”. A linguagem ocupará o lugar da lei, ao passo que a fala se 

distinguirá da linguagem por se localizar no campo do singular, já que é pronunciada pelo 

sujeito desejante e produzirá um efeito de sentido, um não-sentido que, no dizer de Lacan, 

seria a alíngua.  

 
É nesse sentido que se deve entender que a fala é um ato e também uma 
produção de desejo, pois ela articula assim o sujeito à sua estrutura, que se 
sustenta ao mesmo tempo pelas leis da linguagem e pelo saber da língua do 
inconsciente. (KAUFMANN, 1996, p. 190) 

 

 Assim, a fala, entendida por vazia, assume a condição de uma fala enigmática, por 

conter em sua constituição um além a letra, mais que verdade, mentira e revelação; aquela que 

o “sujeito parece falar em vão de alguém que, mesmo lhe sendo semelhante, a ponto de ele se 

enganar, nunca se aliará a assunção de seu desejo” (1998, p. 255) e, pode surgir no momento 

de uma “pontuação oportuna” do analista. 

“A palavra plena é a que faz ato.” (1986, p. 129) e emerge na situação em que o 

sujeito é falado, e não se trata da realidade, trata-se da “realidade que se define pela 

contradição” (1986, p. 304), da verdade subsumida no discurso falado. Aparentemente, nada 

“diz” no momento que tropeça o falante. Lacan (1986, p. 61) denominou “palavra verídica” 

àquilo que emerge “sem sentido” no discurso e, a essa afirmação, ele aduz: “Deus sabe quão 
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longe ela pode ressoar, essa palavra verídica”, a qual nos vem como uma ressonância 

semântica, como uma deformação (enstsellung). Aqui, a palavra plena (como revelação, e 

não, como expressão, posiciona-se por transcender o discurso) opera uma resistência no 

momento que trai o falante, escapando por entre os dedos da linguagem. É quando o analista 

se depara com o “ponto-pivô” (1986, p. 62) no dispositivo analítico, um momento de corte, 

para fazer dali emergir o que está velado ao sujeito e que, num só depois, advém ao que a 

pronunciou “na medida em que o homem é suporte de formações discursivas não fala, mas é 

falado por um discurso” diz Fiorin (2005, p. 44).  

Dessa forma, o pensamento de Lacan, retomando o papel do analista no dispositivo de 

análise, destaca a importância do discurso no seu momento de parada: “[...] a arte do analista 

deve consistir em suspender as certezas do sujeito até que se consumam suas últimas 

miragens. E é no discurso que deve escandir-se a resolução delas.” (1998, p. 253). A fala 

plena está na disposição de uma “suposta-solução” ou, pelo menos, é a precursora de uma 

objetivação meio-dita no discurso, que é o do Outro (A), pois, “está claro que todo ato falho é 

um discurso bem-sucedido ou até formulado com graça e que o lapso é a mordaça que gira em 

torno da fala, justamente pelo quadrante necessário para que um bom entendedor encontre ali 

sua meia palavra.” (1998, p. 269). O que dela o sujeito fará é o passo seguinte: “O que conta é 

o que disso reconstrói.” (LACAN, 1986, p. 22). 

Palavra plena e palavra vazia estabelecem uma imbricação dialética que, 

aparentemente, está a instituir uma contradição semântica em meio a uma falação reconhecida 

com um erro, um equívoco, ou um lapso de linguagem. Mas, é essa complexidade que mescla 

estrutura e subjetividade, que permite uma transitividade115 nas palavras que as expande da 

mera significação linear. Ao estabelecer essa mântica116 binária, a palavra assume sua 

posição de enigma e quem lhe confere esse atributo é a presença de um corpo; dizemos que é 

aí que entra em cena o sujeito em análise, permanente surpresa que advirá da fala. O 

dispositivo de análise evoca o sujeito que fala e pede uma resposta, ou seja, evidencia uma 

demanda de saber. O sujeito fala, mas resiste ao que emerge de deu dito, cabendo ao analista 

uma “pontuação oportuna” ou a suspensão, para provocar ali o ponto de “báscula da palavra”. 

“E, a situação do sujeito – vocês devem sabê-lo desde que lhes repito – é essencialmente 

                                                 
115 No sentido de buscar conectividade entre mensagens que se inter-relacionam, sem que o fim seja uma 
complementaridade mas, uma via outra que, no fora de sentido, revela um dizer subliminar, um significante 
novo. 
116 Do grego mantikós –  profeta, adivinho. 
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caracterizada pelo seu lugar no mundo simbólico ou, em outros termos, no mundo da 

palavra.” (LACAN, 1986, p. 97). Assim, o simbólico tem o lugar de expressão e revelação na 

apresentação da palavra, o que não quer dizer que Lacan, em sua perspicácia, não se 

precavesse de alertar para os excessos que o simbólico entifica: “A palavra pode exprimir o 

ser do sujeito, mas até certo ponto, não chega nunca a isso.” (1986, p. 128):  

 Para Lacan, a troca da palavra humana se estabelece em dois planos:  

 
 
“[...] — o plano do reconhecimento,— enquanto a palavra liga entre os 
sujeitos esse pacto que os transforma, e os estabelece como sujeitos humanos 
comunicando.— o plano do comunicado, em que pode-se distinguir todo 
tipo de patamares, o apelo, a discussão, o conhecimento, a informação mas 
que, em última instância tende a realizar o acordo sobre o objeto. O termo 
acordo está aí ainda, mas o acento é colocado sobre o objeto considerado 
como exterior à ação da palavra, e que a palavra exprime. Claro, o objeto 
não deixa de ter referência à palavra. (1986, p.129, grifos meus). 
 
 

Desse raciocínio, depreende-se que o plano do reconhecimento ocorre na dimensão da 

alteridade, instituído no campo da fala que visa à fala plena. Neste espaço comparece a 

hiância, da qual, a palavra escapa. Desse modo, “um dos sujeitos se encontra depois, outro 

que não o que era antes.” (1986, p. 129). 

O plano do comunicado é um campo discursivo ampliado, um campo da expressão, do 

saber sobre e da fala livre, que lembra fala vazia, em que o objeto emerge, “exterior à ação da 

palavra” (idem, ibidem), mas nela misturado.  

Estabelecido o dispositivo de análise, instaura-se o “ato da palavra” (1986, p. 130), 

pois Lacan afirma haver uma transferência eficaz, no sentido de “experiência dialética”. Com 

essa fundamentação, ele pretende conferir à relação “sujeito a sujeito” uma qualificação 

diferente da idéia de transferência positiva, inicialmente usada por Freud, fugindo da análise 

intelectualista. A “palavra verídica” não nos chega pela observação, mas sim, pela 

interpretação no sintoma, no sonho e demais manifestações discursivas do inconsciente, não 

seguindo as leis do discurso. Para isso, ele destaca haver mais do que está na doutrina ou na 

intelectualização do processo, visto que a fala se inscreve de maneira “plurivalente em vários 

registros, o simbólico, o imaginário e o real” (1986, p. 134).  

A complexidade de que se reveste esse fenômeno é tratada por Lacan no texto 

Intervenção sobre a Transferência (1951). A partir de uma ilustração do caso “Dora”, focará 

questões que atravessam o dispositivo analítico, como o processo de “inversão dialética”, 
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vertido pelo discurso da “paciente” e que redunda num “desenvolvimento da verdade”, o qual 

se acha dialeticamente camuflada no dito, demandando uma engenharia de constructos. 

 
Trata-se de uma escansão das estruturas em que, para o sujeito, a verdade se 
transmuta e que não tocam apenas em sua compreensão das coisas, mas em 
sua própria posição como sujeito da qual seus “objetos” são função. 
(LACAN, 1998, p. 217) 

 

 

5.2 A transferência, a análise e a educação: circuitos da palavra  

  

Comentar a palavra implica o conceito de transferência, considerando o recorte de 

palavra plena e de palavra vazia na imersão da análise, em conseqüência de que é pela palavra 

que a transferência se tece entre analista e analisante. A dinâmica da transferência, ao reunir o 

par analítico, é invisível ao longo do progresso do tratamento, porém presente. Por um lado, o 

analista está diante de processos que dele são encadeados de contratransferência, em função 

de ser esta uma variável inclusa no dispositivo analítico em uma situação de fala livre; é um 

limite no ilimitado: limite, porque é não-toda; e ilimitado, porque pode muito servir ao 

dispositivo analítico, abrindo possibilidades, não havendo porque admitir nenhuma 

“propriedade misteriosa de afetividade” a recobrir os efeitos de análise, acontecendo o mesmo 

ao analisante. Em conseqüência dessa posição, Lacan acentua que a transferência não é nada 

real no sujeito, senão nos momentos de estagnação da dialética analítica quando, por um 

engodo, o vazio desse ponto morto é preenchido pela reativação do processo, indicando os 

momentos de errância e, também, de orientação do analista. (1998, p. 224-5). 

A importância da transferência, como estruturada em um circuito da palavra, está 

diretamente interligada com o processo analítico em que Lacan reúne analisante e analista, ao 

instaurar a dimensão do diálogo,117 uma experiência dialética que funda a transferência, o que 

não quer dizer comunicação, mas sim, uma presença: “Numa psicanálise, com efeito, o 

sujeito, propriamente dito, constitui-se por um discurso em que a simples presença do 

psicanalista introduz, antes de qualquer intervenção, a dimensão do diálogo.” (1998, p. 215).  

Foi Freud quem cunhou o conceito de transferência nos estudos dos mecanismos da 

Psicanálise. Sobre o tema da transferência, podemos encontrar vários textos em momentos 

                                                 
117 O diálogo da análise é um tipo de diálogo, em que o analista é mais uma presença que fala uma pontuação 
oportuna, que se insere numa dialética própria da análise. 
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distintos de sua obra, especialmente, no fim da história clínica de ‘Dora’ ([1901] a 1905), na 

Conferência XXVII, ao longo da Conferência XXVIII, em Conferências Introdutórias (1916-

1917) e, no texto A dinâmica da transferência (1912), no qual Freud explica como a 

transferência é provocada durante o tratamento psicanalítico.  

O primeiro aspecto próprio ao fenômeno transferencial é a natureza erótica desse 

processo, o qual se instala na vida psíquica do sujeito a partir de suas primeiras experiências 

libidinais, que se repetem no decorrer de sua vida. Segundo Freud, uma parte dos impulsos da 

vida erótica passou por todo o processo de desenvolvimento psíquico, dirigindo-se para a 

realidade no âmbito do consciente. A outra parte permaneceu no inconsciente, ficando 

desconhecida da consciência. Dessa forma, o investimento libidinal conta com duas 

dimensões, a consciente e a inconsciente, que se entrecruzam nas relações que o sujeito 

estabelece com os outros em alguma situação de proximidade. Por exemplo, se o sujeito se 

acha insatisfeito em relação a algo, dirigirá sua catexia libidinal para uma figura 

representativa, como a do médico (imago paterna), para a namorada (imago materna) ou para 

o amigo (imago fraterna), assim estabelecendo uma transferência, ou seja, durante o trabalho 

de investigação, algo do material complexo serve para ser transferido ao analista118. A 

Psicanálise demonstra que a admiração e o respeito por pessoas de nossa vida real nos 

remetem a objetos sexuais para o inconsciente, conduzindo-nos a efeitos de transferência. 

Mas essa situação da análise é mais complexa do que parece, pois há que se referir ao outro 

lado, ou seja, o fenômeno das resistências que, por definição, é tudo aquilo que bloqueia o 

acesso do sujeito ao conteúdo inconsciente, conseqüentemente, entravando o trabalho da 

análise. A resistência é complexa e pode se apresentar em outras situações como é percebido 

nas instituições, como lembra Freud, quando da inabilidade dos médicos para lidar com os 

casos de pacientes com distúrbios psíquicos. No texto A dinâmica da transferência (1912) é 

possível constatar: 

 
A manifestação de uma transferência negativa é, na realidade, um 
acontecimento muito comum nas instituições. Assim que um paciente cai 
sob o domínio da transferência negativa, ele deixa a instituição em estado 
inalterado ou agravado. A transferência erótica não possui efeito tão inibidor 
nas instituições, visto que nestas, tal como acontece na vida comum, ela é 
encoberta ao invés de revelada.[...] O médico tenta compeli-lo a ajustar esses 
impulsos emocionais ao nexo do tratamento e da história de sua vida, a 
submetê-los à consideração intelectual e a compreendê-los à luz de seu valor 
psíquico. Esta luta entre o intelecto e a vida institual, entre a compreensão e 

                                                 
118 Sujeito suposto saber segundo Lacan. 
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a procura da ação, é travada quase exclusivamente nos fenômenos da 
transferência. 

  
 

Como a transferência é parte fundamental da análise, ele a retoma em um de seus 

últimos artigos: Análise Terminável e Interminável (1937), num momento conturbado de sua 

vida, quando mostra as limitações da análise, bem como, sua natureza e sua continuidade, 

reforçando a importância da transferência. Adverte para o fato de um analista precisar ter em 

mente que uma relação transferencial nunca pode ser sempre positiva, pois é atravessada pela 

“transferência negativa” ao compor o processo analítico. É neste artigo que Freud cita a 

análise como a terceira das profissões impossíveis, junto às outras duas: a educação e o 

governar. A transferência, tanto a positiva quanto a negativa, compõe o processo que se 

instala com o outro na tríade analítica.  

Não é por acaso que a análise, a educação e o governar estão juntos como impossíveis, 

pois qualquer uma das três ocorre entre um sujeito e outro – ou outros – e entre momentos 

favoráveis à sua perpetuidade ou ao seu entravamento. Da mesma forma, há sempre um 

permutar de saberes que varia segundo uma demanda específica.  

Dessa forma, cabe pensar nesses impossíveis e em seus desdobramentos: o ato 

analítico é um processo que se institui entre resistências e transferências, em que, o sujeito 

constrói um projeto (construção de análise) que lhe seja uma escolha frente às situações que 

provocam sofrimento ou desejo – e assim ocorre, se não, se entrava em um circuito de gozo.  

Se, por outro lado, a educação, como diz Kupfer (2002, p. 58), se institui com base nos 

“ideais de promoção de bem-estar e de felicidade”, preparando o sujeito para um bem viver, 

tal ordem idealística tem suas debilidades imaginárias. Ora, sabemos que o bem para um nem 

sempre o é para o outro. A partir dessa primeira e básica contradição, se introduz a questão da 

subjetividade na ordem do sujeito. Por outro lado, sem os processos alienadores do campo 

social, ao priorizar a idéia que emana de Freud, que é “privilegiar o conflito como fonte de 

vida”, o processo educativo, estar-se-ia diante de um paradoxo. A ordem ideal escapa ao 

controle do educador em confronto com o educando, ambos ignoram as forças do 

inconsciente (fora de sentido), tão vibrantes ou mais que as conhecidas forças conscientes 

(sentido). Quando o educador opta pela via do conflito (e da incerteza), pode deparar-se com 

o inesperado da sua posição de mestre que, como se percebe, está em crescente declínio. É 

preciso suportar essa visada e dela fazer novo caminho. O professor, em função da “queda das 
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figuras de autoridade”,119 não mais pode contar com essa “proteção imaginária” e sustentar 

esse lugar ideal. Porém ele não se assume que houve uma mudança e luta para sustentar esse 

circuito de gozo.. 

O presente da educação é um campo de excessos120 em que os ideais se degradam 

velozmente. Como pensar a transferência como um espaço de possibilidades contraditórias, 

num contexto de sociedades complexas, quando a escola ainda busca caminhos na estrutura 

tradicional que não escuta o sujeito?  “Resta” a invenção de um outro caminho, de uma ordem 

menos generalizante e mais disposta à diferença, opção que exigirá dos educadores a coragem 

para pensar em uma saída que admita o risco frente ao que é indizível. A transferência pode 

instaurar-se transitando entre a mediação da “palavra verídica” que é elo e ruptura que 

possibilita estabelecer-se na ambigüidade do sujeito desejante. Em se tratando de Educação e 

Psicanálise, cada uma em seu circuito constitutivo, se acha permeada por uma via 

descompleta comum: a palavra. Sobre essa temática Kupfer (2002, p.59) afirma: 

 

Da palavra, essa disciplina extrai seu poder de convencimento e de 
submissão do ouvinte a ela. A retórica entendida como a instituição de leis 
orientadoras para a construção de um discurso, não aspiram senão ao 
aumento desse poder de convencimento, característico da palavra. 

 

A Psicanálise, guiada pela associação-livre, dirige seu processo pela palavra e vai 

manejando discursos, ao viabilizar a construção singular que o sujeito opera do lugar de seu 

gesto. O ato analítico se institui fora do circuito de submissão de um pelo outro, (analisando/ 

analista) como se houvesse um que dirige a palavra com o poder de convencer, antes, o que 

diz de si é falado pela palavra, — a dimensão inconsciente. 

 

 

5.3. A transferência ou Eu e o Outro 

 

O fenômeno transferencial na discussão que Lacan (1986, p. 50) faz no Seminário I 

Capítulo IV, O Eu e o outro, posiciona a palavra como mediação entre o sujeito e o outro, 

“[...] e ela implica a mediação mesma. Um elemento essencial da realização do outro é que a 

palavra possa nos unir a ele.” (op. cit., p. 61). Lacan mostra a outra face da palavra, que é 

                                                 
119 Cf. Forbes,( 2003b. p.4). 
120 CF. Forbes, J. Café Filosófico, Um elogio ao excesso. (DVD)  
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revelação, diferente da forma expressão do campo da linguagem. É no momento de 

resistência que essa palavra não vem ou, “é a vinda da palavra parada”, da palavra como 

verídica, a forma revelação.  

A transferência se tece entre a imbricação da palavra vazia com a palavra plena, de 

modo que, não há possibilidade de uma excluir a outra. Nessa circunstância, o analista centra 

sua atenção na dimensão da palavra plena, isso o torna um ouvido arguto da fala vazia, onde 

pode tatear o que está além do discurso e perceber o Outro da fala, um além que está 

subsumido na linguagem e que o sujeito despeja pela fala, posto que ele diz mais do que 

pensa dizer, embora, resista a isso pelo efeito da resistência. 

No Seminário XI, Lacan problematiza a discussão da transferência de forma mais 

próxima ao seu Segundo Ensino, quando ele começa a se deslocar de Freud, seguindo um 

caminho próprio. No início do décimo capítulo, a frase de Lacan (1979, p. 119), “a arte de 

escutar equivale quase à de bem dizer”, já sinaliza a direção que permeará seu pensamento 

sobre a relação analítica, a posição do analista e a transferência. Inicialmente, ele posicionara 

sobre a vagacidade dada pelo senso comum de que, a transferência comparada a um afeto seja 

classificada em positiva e negativa. Lacan comenta outros autores que abordaram a relação de 

transferência ampliando sua possibilidade como fenômeno de outros espaços e diz que, 

 
Mesmo que devamos considerar a transferência como um produto da 
situação analítica, podemos dizer que essa situação não poderia criar o 
fenômeno todo, [...]. Isto não exclui de modo algum, onde não haja analista 
no horizonte, que ali possa haver, propriamente, efeitos de transferência 
exatamente estruturáveis como o jogo da transferência na análise. (1979, p. 
120). 

 

Percebi em Lacan que, ao seguir os passos do mestre Freud, ele permite em seus 

pensamentos uma abertura para continuar a experiência analítica seguindo a modulação da 

cultura na sociedade, sendo essa característica a razão de sua atualidade. Dessa forma, penso 

abstrair a constatação do fenômeno transferencial que se acha presente em outros espaços, 

como a escola, e, o apoio para ver nos efeitos de transferência ecos que ressonem o ato 

educativo que é estabelecido entre o par: professor (a)-aluno(a). 

Guiado pelos passos de Freud, Lacan afirma que a transferência é resistente e consiste 

no meio pelo qual se interrompe a comunicação do inconsciente e que, nesse momento, torna 

a se fechar em sua ordem pulsátil. (1979, p. 125). Tal movimento de abrir e fechar delineia-se 

por entre situações peculiares ao processo de análise. Lacan alertou para o perigo de 
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enganação do discurso, quando se toma a transferência exclusivamente pelo amor em seu 

sentido de sedução, pois, se o analisante tentar persuadir o outro que tem o poder para 

oferecer aquilo que pode completar o sujeito, desconhece-se precisamente aquilo que lhe falta 

e se instaura, então, “o círculo da tapeação. [...] No inconsciente, há um saber que não é de 

modo algum concebido como um saber a ter acabamento, a se concluir.” (1979, p. 128-9, 

grifos meus), porém, tem a ver com um resto não capturável e que insiste entre ausência e 

presença, entre abertura e fechamento.  

Poder-se-ia dizer que tal pensamento de Lacan lembra as categorias que Freire se 

referiu do in-acabamento ou da in-conclusão, adentrando nas reflexões sobre a educação 

política e o sujeito? O político aqui pensado como a trama de diálogo entre sujeitos na ação de 

influenciar e ser influenciado. Pensei fazer uma apreensão invertida do pensamento de Freire 

ao pensar na política do inconsciente como uma oportunidade para produzir o inédito –viável 

freiriano; ou seja, o modo Freire de fazer falar o inconsciente no mundo de palavra na direção 

da invenção. Para tanto, pensei fazer uma imagem invertida do pensamento de Freire ao 

conceber, a “política do inconsciente”, momento singular do laço-social, como protagonista 

daquilo que faz o laço com o Outro e com os outros, que os coloca “frente a frente com a 

cidade e com a subjetividade de sua época” 121. Dessa forma, o sujeito de desejo ao produzir o 

laço social (via relação transferencial) se põe frente ao desafio de uma invenção que o 

implica, não é mero falante da verborragia, mas, um sujeito-falante que gera o ato de palavra 

que Freire nomeou inédito–viável; uma invenção no mundo de palavra, dos “sonhos 

possíveis”. 

Tomo o inacabado como condição da transferência que se revela na característica-

resto – a falta do ser humano. Desse modo, recupero na discussão da transferência, as 

percepções que tive do trabalho de Paulo Freire em seu projeto de educação. De modo 

especial, baseio-me nas discussões que apresento no Capítulo I, quando comento a dimensão 

de diálogo entre o educador político e o político educador, não transpondo literalmente a 

conceituação da Psicanálise, mas também, percebendo nos fenômenos da análise e do ato 

educativo alguma afinidade.  

As relações que se estabelecem nessa situação são de ordens distintas, mas têm 

aspectos semelhantes: a busca por um saber em uma relação de fala que, assim, lembra a 

transferência, quando estabelece laços entre educando-educador como sujeitos dialógicos que 

                                                 
121 Cf.Guardado, C. M. R., In:O Inconsciente é a política 2003. 
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aprendem e ensinam ao mesmo tempo de lugares diferentes, sem omitir o conflito da relação 

(resistência), igualmente comum aos dois fenômenos. Entendi haver por esse exemplo um 

princípio que evidencia na transferência a sua condição de politicidade em conseqüência da 

presença de um outro. Torna-se oportuno citar aqui o diálogo de Freire e Elza, na discussão 

que faço sobre a Segunda Modalização, a qual lembra uma referência à presença 

transferencial e à presença da resistência, duas instâncias muito próximas.  

Vejo a possibilidade de apreender, na dialogicidade ampliada de Freire, algo que 

sintoniza o complexo campo da transferência-resistência, pois, ao incluir no processo 

dialógico as dimensões da diferença e da semelhança, criam-se as condições para uma práxis, 

ou seja, para uma dialética que afirma: “não há palavra verdadeira que não seja práxis” 

(FREIRE, 1987a, p. 77). Antes, o educador propõe que a palavra verdadeira seja transformar 

o mundo – ora é uma fala que poderia estar ligada às utopias, mas, no ímpeto de sua energia, é 

minimamente um ato de invenção — o que nos induz pensar na aposta da Psicanálise de 

construção do sujeito igualmente como uma invenção, como um ato de coragem, de sonho e 

de decisão. Há um manejo do conflito e seu enfrentamento é a possibilidade que Freire 

chamou de inédito-viável em oposição ao conforto imobilizante e bem-comportado da “ética 

do dever”,122 aquela que atribui um saber para cada coisa, ao gosto iluminista de pensar o 

mundo. E, já se sabe: pensar o mundo não é nada que se assemelhe a transformá-lo, como 

bem claramente propôs Paulo Freire.  

Assim, o exercício do pensar é o que fazem os sofistas das estatísticas e da 

contemplação intelectual estéril: pensam o mundo num gozo delirante e ali permanecem em 

berço esplendido! É pelo componente político do diálogo pelo qual Freire se moveu na 

direção de uma aposta no risco e, entre uma e outra posição, que se encontra um “não ainda” 

(Freire, 2001b, p. 74), ou seja, o campo da possibilidade que se precipita pela palavração e 

retorna em ato na fala de criação que corporifica o desejo e o desafia para a vida. É cheia de 

vida porque está carregada de desejo, e este é o que de mais singular possa emanar do sujeito, 

é não ainda porque, no desejo, há o ilimitado do risco, a disponibilidade entre o que se faz e o 

que diz. 

 
Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as 
mesmas opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da 
pedagogia, nem posso partir de que devo “conquistá-los”, não importa a que 
custo, nem tampouco temo que pretendam “conquistar-me”. É no respeito às 

                                                 
122 Forbes, Jorge Um elogio ao excesso. Café filosófico /TV Cultura (DVD) 2005. 
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diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que 
digo, que me encontro com eles ou com elas. É na minha disponibilidade à 
realidade que construo a minha segurança, indispensável à própria 
disponibilidade. É impossível viver a disponibilidade à realidade sem 
segurança, mas é impossível também criar a segurança fora do risco da 
disponibilidade. (FREIRE, 1996, p. 152, grifos meus) 

 

Há no risco da disponibilidade um processo dialético de transferência-resistência que 

institui possibilidades – o que faço e o que digo – e são processos de implicação por ato: 

dizer/fazer. O sujeito se vê diante de “uma crise de decisão”123, defronta-se com a angústia 

entre o dizer e o fazer, quando seu lastro de certeza ancorado nas respostas do saber limitam-

se a nomear o problema, isto é, ele apenas diz, e não faz. Como exemplo, a situação: Na 

educação, os educadores diante do “fracasso escolar”; ao nomear o sintoma, tampona-se a 

disponibilidade para fazer, o fazer que seria um ir além da palavra implicando-se com o dito. 

Percebo que só dizer é pouco na direção de uma alternativa e exige que o sujeito ponha de si 

mas, há que se implicar com o seu ato. O caso que Freire deixou no longínquo Angicos dos 

anos 1960 ilustra esse ponto, pois seu projeto, diferente do que se sabia de educação àquela 

altura, fez caminho onde não havia estradas – é a invenção.  

A escola tradicional, que se ocupava de fórmulas da pragmática tecnológica, foi 

insuficiente, pois, à medida que o sujeito entra na cena cotidiana, leva consigo sua 

singularidade e um real escancarado que não se enquadra. E nenhuma receita formata sujeitos 

desejantes, pois ocorre sempre uma resistência a esse para todos com roupagem de igualdade.  

Tomando por base minhas vivências de docente, tanto na escola formal como na 

informal e o contato com a Psicanálise permitiu-me perceber a presença de certo eco com a 

educação, a partir do circuito transferencial professor-aluno, embora o tenha que admitir bem 

mais complexo na estrutura atual de ensino-aprendizagem, necessitando maior 

aprofundamento.  

Para Mrech (1999, p. 12, 13) em termos da relação professor-aluno, 

 
A fala ocupa um lugar estratégico na relação professor-aluno. É ela que cria 
ou não a própria relação. No entanto, é exatamente esta a percepção que tem 
escapado normalmente aos professores. Eles costumam desqualificar a fala e 
reduzi-la a processos concretos. [...] A linguagem específica de cada área 
estrutura o pensamento daqueles que exercem aquela determinada atividade. 
Esta estruturação se dá tanto em termos de inconsciente quanto de 
consciente. 

 
                                                 
123 Forbes, Jorge. Um elogio ao excesso. Café filosófico /TV Cultura (DVD), 2005. 
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Uma vez iniciado meu processo de análise, pude perceber meus encontros e 

desencontros, ad-mirando-me,124 como diria Freire, para se referir àquele que se olha, que se 

percebe e que toma distância de si. Assim, fui constatando o quanto as afirmações 

aparentemente “óbvias” do “lugar da fala” fazem uma significativa diferença àquele que 

escuta o outro, pensando na relação professor-aluno. Refiro-me a escutar a fala do(a) aluno(a), 

suas construções pessoais e o saber da sua subjetividade em permanente transformação. 

Detalhes que são difíceis para o educador perceber na grande generalidade da sala de aula, no 

momento que a educação se vê na curva da história, ainda se depara com os formatos 

engessados das velhas estruturas: política pública ausente, currículos ultrapassados, rotinas e 

programas pedagógicos obsoletos, ou da ditadura de estatísticas e avaliações que sempre são 

mais uma espera do reconhecimento do outro pelo que ele fez do que uma oportunidade de 

revisão crítica do trabalho docente. Na escola privada, onde vivenciei boa parte de minha 

experiência de sala de aula pude perceber o explorar da aparência da “seriedade”, com raras 

exceções, testemunha-se o apego a esses enchimentos de isopor cuja finalidade é dar uma 

imagem de convencimento ao educando de que ele compra uma suposta qualidade 

educacional, suportada por sistemas administrativos do século passado.  

Percebo o aluno de um lugar que traz na sua palavra o sujeito que não esperamos e 

uma demanda maior que conteúdos e programas previamente preparados. Não pretendo 

levianamente negar a necessidade que os recobre, mas, pensar em novos registros de 

construção da escola, os quais possibilitem fazer laço com uma demanda que não gruda mais 

na matriz que aí está. Este educando(a) vem definindo a própria construção junto ao 

componente cultura ao traçar um percurso de invenção, exigência de um mundo desbussolado 

(FORBES, 2005, p. 7), no qual, as referências estão subvertidas em um ciberespaço que, a 

cada dia, prossegue num crescente de superação. 

Estaria a educação contemporânea instada a se tornar um campo de elaboração do 

conhecimento que contivesse em sua proposta uma didática do particular, voltada para o 

sujeito, ou seja, à educação do Um, na sua nova apresentação como invenção? O Um como 

singularidade, é o oposto ao individualismo darwinista do pensamento moderno, que dilui 

dimensão do Um. Por outro lado, a perspectiva de um “Todos” imaginário, pressupõe uma 

                                                 
124 Cf. Freire (1980, p. 25): “Uma das características do homem é que somente ele é homem. Somente ele é 
capaz de tomar distância frente ao mundo. Somente o homem pode distanciar-se do objeto para admirá-lo. 
Objetivando ou admirando – admirar se toma aqui no sentido filosófico – os homens são capazes de agir 
conscientemente sobre a realidade objetivada. É precisamente isto, a práxis humana, a unidade indissolúvel entre 
minha ação e minha reflexão sobre o mundo.” 
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falsa igualdade, que da mesma forma, opera a um esvaziamento do sujeito. Paulo Freire foi 

um visionário nesse sentido, por ter saído do standart e enfrentar a tradição de sua época, ao 

subverter o enquadramento da ordem, rompeu com o modelo e apostou numa ordem singular. 

Em sua obra não é pouco a quantidade de vezes que se lê nos textos freirianos a palavra, 

sujeito; um assinalamento lingüístico que sugere uma direção rumo ao particular, para depois, 

construir o saber no coletivo. O maior exemplo dessa priorização ao sujeito é o círculo de 

cultura, em que se diz “a sua palavra”. 

Estudos de psicanálise e educação têm procurado aproximar uma compreensão 

diferenciada sobre as relações escolares entre professores, alunos e demais atores da escola, 

Mrech (2005), Bacha (2002), Pereira (2003), Giannelli (2004), Lopes (2001). Couto (2003), 

Guerrero (2005). Autores que tem discutido não só a perspectiva do cotidiano escolar mas, 

também as relações que os envolvem considerando o campo subjetivo, apropriando-se de 

conceitos da psicanálise na apreensão dos fenômenos.  

Vê-se uma transferência na direção da relação eu/outro a desenvolver-se a partir de 

uma centralidade subjetiva mais intensa, alterando, por tabela, o cenário que envolve as 

relações com o saber entre os sujeitos.  

Fatores subjetivos como a amizade chega de forma intensa no cenário hodierno, o 

diálogo por meio eletrônico, criado nos ambientes informacionais entre os mais diversos 

grupos humanos, os jogos interativos conectando milhares de pessoas de distintos lugares do 

mundo, em tempo real, espaços de entretenimento introduzem conhecimento com diversão: 

projetam à construção/destruição de cidades (Sim city), em que, o usuário tem contato com 

vários conhecimentos de disciplinas das mais diversas áreas, ou diversão interativa em que, o 

sujeito experimenta a constituição de uma família virtual (The Sims) com todos os problemas 

comuns a uma família contemporânea, desde orçamento doméstico, emprego, filhos, amor, 

etc. São criadas situações desafiadoras do cotidiano dos lares, justamente, experiências que 

estão associadas aos sintomas mais presentes nas próprias vidas dos seus protagonistas, 

desafiando o sujeito a um exercício contínuo e provocador de desconstruções do mundo 

moderno, seja no privado como no público em que refletem as experiências pessoais. Giddens 

(1997) discute esse espaço de (auto) destruição-criativa e o chama de “modernizações 

reflexivas” os movimentos de construção e desconstrução que perpassam os fenômenos 

sociais mencionados. Invariavelmente, esse conjunto de fatores novos, somados aos antigos, 

ligados à precarização da educação, violência e falência do estado, são ainda, fortemente 
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intervenientes e vão influenciar a vida de professores e alunos gerando um foco ampliado de 

problemas, colocando em cheque a função social objetiva de educar como se apresenta hoje. 

A escola vem se tornando um campo onde se acham várias tribos, seus eventos singulares, 

suas manifestações culturais que se fazem publicizadas nas dimensões de público e privado. 

Tais fenômenos podem ser percebidos no campo da transferência com maior vigor nas 

relações de sala de aula, nas minhas experiências com grupos populares, nos cursinhos 

alternativos para estudantes das classes de menor poder aquisitivo, na escola particular e na 

pública. É perceptível o descompasso entre a educação que se tem e a demanda que o 

estudante apresenta para a educação. Aquele compromisso com o saber, tradicional, intento 

primordial desta instituição, não é tão central para o mundo dos educandos, mesmo porque, o 

modo como ele é elaborado e chega aos alunos não tece laços. Além da finalidade de trabalhar 

o saber, a escola vem se tornando um lugar para o encontro com o outro onde se processam 

momentos de saberes diferentes do saber escolar: as falas e relatos das proezas e do radical, 

do rico voyeurismo televisivo. Debord (1997, p.17 ), um expoente do situacionismo do anos 

1960, se estivesse entre nós não se espantaria ao ver “a sociedade do espetáculo” em que a 

mercadoria ocupou totalmente a vida social. Quando trago estes elementos problematizadores 

da realidade quero ressaltar que não podemos assumir a posição resistente a linguagem dos 

estudantes. A transferência possível está em, ao apropriar dessas “terceiras margens” para 

lembrar Guimarães Rosa,  tecer uma maneira de permitir o laço no ensino-aprendizagem, sem 

o saudosismo imobilizante dos que ficam “esperando a banda passar cantando coisas de 

amor” porque ela não vai passar, não é o desejo desse tempo. 

Poderiam ser as demandas desse sujeito-educando provocadoras de um laço professor-

aluno próximo à transferência que se estabelece numa configuração semelhante ao que 

Guerrero (2005) propõe em Eros en el aula (2005)?  

O autor, de forma poética, nos propõe uma viagem ao conhecimento do lado de 

YMAR, figura arquetípica que expressa o desejo e a personificação de Eros, matriz original e 

fonte de vida, utopia e realidade. O exercício audacioso que Guerrero nos conclama aos 

sonhos possíveis que Paulo Freire evocou na Pedagogia do Desejo, estando aí a atualidade de 

Freire. 

Desafortunadamente, hablando del aula, muchas profesoras y profesores 
contribuyen también a desconectar a los y las estudiantes de su realidad real 
ya que el conocimiento que se transmite no tiene, en general, el contexto de 
la realidad real; el aula  parece una isla que aunque rodeada de mar parece 
que no tiene contacto con ningún continente y se deja a quienes en el aula 
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trabajan en la indefensión enfrentados a la posibilidad de los tsunamis que 
pueden arrasar con lo que aquí se vive cotidianamente, provocando que se 
pueda borrar en un instante lo que aquí se quiere enseñar y aprender.  
 
[…] Pero, YMAR, antes de despedirme, quiero que me permitas nuevamente 
llevarte a ese mundo que no es el de nuestro erotismo pero que de muchas 
maneras ya hace parte de él. Como sabes desde hace 27 años trabajo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, tanto los seminarios que aquí 
coordino como los que doy en otras universidades del país e del extranjero, 
hacen parte de mi proyecto de investigación  en el contexto del salón de 
clases; es aquí en donde  he logrado reinventar el acto educativo propuesto 
por Paulo Freire y aplicar los conceptos del psicoanálisis social que aprendí 
con Fernando. El centro del proyecto es la Lectura de la realidad en el aula 
y mi intención es comprometer a docentes y estudiantes para construir 
sueños y utopías, luchar por la aparición de un mundo en donde quedan 
todos los mundos que somos. (GUERRERO, 2005, p. 117) 

 

Há um mal-estar na educação e as receitas tradicionais da ordem do saber não 

conseguem dar conta dessa demanda e que não se identifica placidamente com meras 

nomeações, pois “está sendo” (lembrando Freire) um desafio de autoria. 

A relação que envolve a transferência que, por si, não se esgota traz à pauta o campo 

do Outro (A), ignorado em nossas análises e pesquisas. O sujeito carece perceber que Outro é 

este, pois não é capturável por estar num lugar de significantes, que rouba a cena e não se diz 

presente.  

Foi seguindo o pensamento lacaniano do sistema L, que pude situar a transferência 

entre o Outro e o eu, quando o eu do sujeito se põe de acordo com o discurso fundamental do 

Outro, a esse “que se trata na função da fala.” (LACAN, 1985a, p. 297) e é nela que o sujeito 

se perde por ignorar a influência oculta que este invisível intruso pode revelar.  

 Lacan tratou a análise de maneira muito especial, ou seja, atribui uma conduta ética ao 

tratamento, o que implica apreender as noções de transferência e de resistência, demonstrando 

sua dinâmica dialética que, vinculada ao conceito do inconsciente freudiano, descreve uma 

nova engenharia de linguagem a partir do significante. Desses processos complexos que daí se 

depreendem, Lacan foi encontrar na topologia uma maneira para tentar retratar 

esquematicamente o que se estabelece na relação do sujeito e o Outro(A).  

 
Tal como constituída no começo da análise, esta é a relação de fala virtual, 
pela qual o sujeito recebe do Outro sua própria mensagem sob a forma de 
uma palavra inconsciente. Esta mensagem lhe é interditada, é por ele 
profundamente desconhecida, deformada, estagnada, interceptada pela 
interposição da relação imaginária entre a e a’, entre o eu e o outro, que é 
seu objeto típico. A relação imaginária, que é uma relação essencialmente 
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alienada, interrompe, desacelera, inibe, inverte na maioria das vezes, 
desconhece profundamente a relação de palavra  entre o sujeito e o Outro, o 
grande Outro, na medida em que este é um outro sujeito, um sujeito por 
excelência capaz de enganar. (LACAN, 1995, p. 10) 
 

 Em O Seminário - O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Livro II, 

(1985a p. 306), no capítulo destinado aos comentários sobre o Grande Outro, Lacan refere-se 

a um esquema para “ilustrar a dialética em que se inscreve o eu e o outro, mediado pela 

linguagem e a fala”. Esse quarteto analítico não está ali por uma obra da Epistemologia ou da 

Psicologia, é antes um organon dialético, que, segundo Lacan, presta-se a “fixar idéias”, já 

que assim o exige a nossa “enfermidade” simbólica. Por isso, no Livro 4, A relação de objeto, 

no seu início, há uma recuperação do termo, esquema, que, de certo modo, não reflete bem a 

idéia que ele quis dar a esta representação, sendo outro sentido, o da topologia, o que melhor 

cabe na sua demonstração, pois, “não se trata de localizações, e sim de relações de lugares, 

interposição, por exemplo, ou sucessão, seqüência.” (LACAN, 1995, p. 10) 

 

Quadro 1 – O esquema L de Lacan. 

 

(Es)  S   _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ a’ outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Eu / Moi     a                                                                  A  (Outro) 

O esquema 

 

No quadro acima, se vê o esquema L de Lacan (1985, p. 307), que inicia seu 

comentário pelo primeiro e fundamental elemento do esquema, o “eu”, e, de início ele afirma 

ser uma construção imaginária, pois quando o eu fala imagina-se que esse discurso 

corresponde ao mais sincero dizer do sujeito, que não está ali, por isso, Lacan contrapõem o 
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cogito, “ou não penso ou não sou”125. O “S” representa o sujeito analítico, que a seu turno não 

é total; emaranhado no labirinto da linguagem. Lacan não acredita existir um ser humano 

total, mas um sujeito dividido entre o eu consciente e o inconsciente, por isso, ele não sabe o 

que diz. Abaixo à direita está o “A” o Grande Outro, o verdadeiro, sempre velado ao sujeito. 

O S não é o lugar onde o sujeito se vê, mas, em “a” (abaixo à esquerda), que é o eu (moi) que 

cada sujeito acredita ser ele próprio. Lacan afirma que todos pensam estar nesse lugar, o que é 

um engano. Pode-se perceber a referência ao Estádio do Espelho, pois por meio de uma 

imagem, inicialmente como imagem de um outro, assumida como a própria. “é sob a forma 

do outro especular que o sujeito perceberá igualmente no outro, ou seja, seus semelhante, 

situado em a’ (DOR, 1989, p. 124). A relação que o sujeito mantém consigo mesmo é 

mediada por uma linha imaginária correspondendo ao eixo aa’. Há então o que Lacan nomeou 

de um dialética de identificação. 

 

A relação imaginária (aa’) que é uma relação essencialmente alienada, 
interrompe, desacelera, inibe, inverte na maioria das vezes, desconhece 
profundamente a relação de palavra entre sujeito e o Outro, o grande Outro, 
na medida em que este é um outro sujeito, um sujeito por excelência capaz 
de enganar. (LACAN, 1985, p. 10). 

 

Quando o sujeito diz : Eu sou bom! Ele está usando a linguagem comum, ou seja, se 

vale do eu imaginário (a’) como coisas reais (ele é bom?); ignorando as projeções que se dão 

no campo do diálogo concreto. “Quando o sujeito fala com seus semelhantes, fala a 

linguagem comum, que considera os eus imaginários como coisas não unicamente ex-

sistentes, porém reais”. (LACAN, 1985, p. 308). 

A importância do Outro e do outro no olhar lacaniano se prende aos fenômenos 

estudados no capítulo I em que, ao trazer a baila observações anteriores denota, a meu ver, a 

relação política de Paulo Freire com seus outros e Outros, discutidos nos comentários das 

modalizações da linguagem do sujeito Paulo Freire. A célebre frase de Lacan se interpõe à 

reflexão, quando respondeu o que é a fala: “Falar é antes de mais nada falar a 

outros”(LACAN, 2002, p.47).  

Faz-se necessário retomar Freire neste ponto, para ressaltar a importância que ele deu 

à relação com a alteridade, já discutida no Capítulo I. Ao tecer seu pensamento quando fala 

                                                 
125 Lacan, Seminario 14 (La lógica del fantasma clase 14 15/03/1967) Folio Views, Versão Argentina s/d. Cd 
rom  
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aos outros do projeto de libertação, aos camaradas revolucionários, nas experiências da 

África, ficou patente a mediação que se estabeleceu na proposta coletiva do ato dialético de 

conhecer (na Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. forma de alfabetização política). A dialogicidade 

evoca o “nós pensamos” como prerrogativa para que haja um “eu penso”. É do nós que vem 

o eu, por uma perspectiva de companheirismo que é mediação. 

 
 
É que minha atitude crítica em face do tema me engaja num ato de 
conhecimento e este exige, não só o objeto cognoscível, mas também,  outro 
sujeito cognoscente, como eu. Conhecer, que é sempre um processo, supõe 
uma situação dialógica. Não há estritamente falando um eu penso, mas um 
nós pensamos. Não é o eu penso o que constitui o nós pensamos, mas, pelo 
contrário, é o nós pensamos que me faz possível pensar. Na situação 
gnosiológica, o objeto de conhecimento não é o termo do conhecimento dos 
sujeitos cognoscentes, mas a sua mediação.  (FREIRE, 2002b, p. 101, grifos 
meus). 

 

Desde então a relação com os outros já se faz fundamental, Freire elege uma utopia 

política de transformação da realidade (efeito pulsional) e reconhece que há um risco para o 

qual os revolucionários precisam atentar. Ele, sutilmente, menciona em suas orientações 

quanto ao processo revolucionário uma advertência que denota claramente o muro da 

linguagem denunciando a atitude contraditória entre o discurso dos revolucionários, que se diz 

libertador, e a prática confirmadora da opressão, que foi a opção pelo dialeto do opressor 

(idioma Português na alfabetização), interpondo-se entre os semelhantes que comungavam 

dos mesmos ideais. Por isso, sua preocupação com uma lógica metodológica que passasse 

pelo “nós pensamos” na construção do processo, porém o muro da linguagem fura o pensar 

ideal. 

 
Sem preocupações puristas, os revolucionários devem, contudo, exigir de si 
mesmos uma radical coerência. A coerência entre seu discurso e sua prática, 
para que não sejam uns ao falar e outros ao agir. Como homens e mulheres, 
podem equivocar-se e mesmo errar; o que não podem é, num momento, 
verbalizar a opção revolucionária e noutro, ter uma prática pequeno-
burguesa. (FREIRE, 2002b, p. 93).  
 

 A palavra, como idéia-geradora (FREIRE, 2000, p.23) para ser meio de 

transformação, precisa ser um evento em cuja existência o sujeito creia, pois é preciso seu 

reconhecimento. A força do grupo pode aumentar sua força de verdade, dando-lhe o sentido 

de sua significação, que recebe uma carga da força que emana do reconhecimento pelo outro.  
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Vê-se que Freire admite o equívoco/erro como presença cognoscente desde que, ele seja 

entendido como processo para atingir uma palavra verdadeira, que é práxis, ou seja, Freire 

não interferiu no processo da revolução, permitiu aos revolucionários tomar a decisão pelo 

idioma do opressor, mesmo que ele fosse contrário a ela. O registro que ele evoca aqui é do 

sentido, mas, ao tratar pelo sentido o fenômeno da palavra que ele busca como verdadeira 

invariavelmente, ele se depara com o desejo e neste ponto é que entendo haver o 

atravessamento do significante mudando a história (por isso o erro é tão importante, pois ele é 

uma etapa para aproximar do acerto). Freire no literal de seu texto permanece neste lugar, mas 

é possível perceber nos seus últimos escritos uma sensível aproximação a algo mais, um além 

da palavra. Se para Lacan o erro é uma palavra verídica, creio que Freire se aproximou disso 

pelo fato de não tomá-lo como algo que deve se recusar no processo do ato cognoscente. Para 

Lacan, o erro é fundamental por ser a palavra do inconsciente, a verídica. Para Freire é parte 

do momento não terminado, da inconclusão do sujeito, um passo para saber mais. O registro 

que ele evoca aqui é o do sentido, mas, ao tratar pelo sentido, do fenômeno da palavra que ele 

busca invariavelmente como verdadeira, ele se depara com o desejo e, nesse ponto, entendo 

que há o atravessamento do significante, o momento singular do sujeito que diz a sua palavra 

– e, por isso, o erro é tão importante, pois ele é uma etapa para se aproximar do saber mais, 

que não é um saber todo.  

Freire, no literal de sua obra, permanece nesse lugar, mas é possível perceber em seus 

últimos textos uma sensível aproximação com algo situado no campo subjetivo. Na 

Pedagogia da Esperança (1992) há várias citações referidas ao desejo quando ele não o diz 

diretamente, sendo esse o livro que ele afirma ser um diálogo com a Pedagogia do Oprimido 

(1987a).  

A cada dia, a palavra se recria e se amplia à medida que um corpo a pronuncia, apesar 

de ser esse dito um enigma para seu autor. Recorro a um trecho de Lacan que me reforça as 

convicções dos pontos de vista que pretendi defender nessa re-leitura proposta: “Toda palavra 

tem sempre um mais-além, sustenta muitas funções, envolve muitos sentidos. Atrás do que 

diz um discurso, há o que ele quer dizer e há ainda outro querer dizer, e nada será nunca 

esgotado [...]” (LACAN, 1986, p. 275). 

 Lacan foi magistral no demonstrar um além da palavra, conseguiu escancarar as 

contradições discursivas do sujeito e apontou como este mecanismo imaginário fura o dizer. 
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Parafraseando Shakespeare, entre a palavra vazia e a palavra plena, há mais mistérios que a 

nossa vã filosofia pode imaginar. 
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Considerações finais 

 

In-Conclusão é continuar... 
 
 

A palavra falada é irreversível, tal é sua  
fatalidade. Não se pode retomar o que  

foi dito, a não ser que se aumente: corrigir é,  

nesse caso, estranhamente, acrescentar . 
 Roland Barthes, 2004, p. 93. 

 
 

 

Enfim, cheguei ao fim do primeiro início do percurso, o trecho somou 324.600 km 

entre Minas Gerais e São Paulo, caminhos que delinearam o tempo de uma inconclusão – e 

todo esse trajeto é um espaço de desejo, pois o que foi dito, dito está, da mesma forma que o 

que foi recolhido e redito. Um percurso de palavras vai muito além da ordem da soma. É a 

insolúvel bifurcação entre a assunção de uma aposta, em lugares dantes não conhecidos, e o 

desafio entre a mentira e a verdade em nexos éticos que substituem o lugar dos tradicionais 

ancoramentos morais fora do “hipocritamente correto”, tudo conclamando ao risco na 

inquietude da incerteza. Pesquisar como observador do fenômeno tem um descompasso e 

destoa da ordem que o conhecimento vem se estruturando. O mundo é um antes, e outro, 

depois com o detalhe de que esse movimento entre passado e presente se dá bem mais veloz 

que quando o mundo era “antes”. Dessa forma estar pesquisado-pesquisando é mais 

implicado com a pesquisa, porem paga-se o preço do furo, se é mesmo que se quer o que se 

deseja.  

Dessa forma, a aposta no ser participante da pesquisa expõe-se a riscos maiores, há 

que se ter implicação a uma ética, se permitir ao guiar do desejo, sabendo que pode se achar 

numa “trilha em curto”. Brandão (2003a, p.50), que além de educador é poeta, cita John 

Weeler (1974), que “vê o observador como a característica mais importante da teoria 

quântica, tendo por isso sugerido a substituição da palavra “observador” por “participante”. 

No mundo social, de relações complexas entre sujeitos, não são poucas as vezes que vivemos 

entre o estar em e o não estar podendo estar.  
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O que fazer quando eu sou aquilo que desejo conhecer e interpretar? O que 
fazer quando eu sou como aquilo que desejo conhecer e interpretar? O que 
fazer quando eu faço parte daquilo que desejo compreender e interpretar? O 
que fazer quando eu me recuso a tratar como ‘ meu objeto de conhecimento’ 
aquilo que eu quero conhecer e interpretar? (op.cit, p.51) 

 

E agora? Põe-se a invenção de meus encontros e desencontros nesta trajetória em 

suspensão. E, ao ler o título deste trabalho, é possível que a pergunta do leitor se interponha: o 

que poderia haver de comum entre a palavra de Paulo Freire e a palavra de Jacques Lacan?   

Confesso que tal questionamento foi chegando bem devagar, entre o escutar a 

psicanálise lacaniana e o escutar o projeto freiriano de educação, entre a sala de aula e o divã 

de análise, entre eu e o Outro. Quando se escuta a palavra de lugares distintos, depara-se com 

a surpresa de encontrar uma nova palavra e, penso eu, foi o que me aconteceu, e o que Freire 

fez. 

Quando notei o surgimento das primeiras curiosidades entre os autores, fui percebendo 

que aquilo que parecia estranho ia se mostrando de um modo peculiar, em entrelinhas, como 

fragmentos, não a mesma coisa, mas, uma coisa que intrigava, que questionava. Não era 

possível ligar diretamente uma concepção a outra, mas havia assinalamentos que permitiam 

ver o visto de outro lugar usando o conceito. São os fragmentos de real que furam a percepção 

comportada do método, e, paradoxalmente esse movimento de “não-ainda” já é um método. 

Eu me percebi diante de um tesouro precioso, situado na terceira margem do rio, entre Minas 

e São Paulo, cidade a qual aprendi a amar, fazendo da sua tão formosa beleza o encanto para 

os olhos tristes de só ver o Brasil em sua dor de desigualdade e abandono. 

 Os apostos de seguimento126 vêm em fila dizer de todos e de suas experiências que se 

somam: a vivência docente; o trabalho em comunidade; o Programa de Educação Popular da 

UFU; os cursinhos alternativos; o Clube de Oratória para líderes populares; até as mais 

recentes iniciativas, como aquela realizada entre as mulheres trabalhadoras do Morumbi e sua 

cooperativa de chocolate; os debates do NUPPE; as proveitosas discussões sobre o invento de 

educação aplicado nas classes hospitalares da Casa HOPE, e tantas outras coisas que fizeram 

parte dessa jornada.  

Foram inúmeras as vivências que alimentaram questionamentos e esses envolviam 

práticas alternativas de ensino–aprendizagem na direção de um inédito-viável. Não estava só 

                                                 
126 Aposto de seguimento é tudo o que forma uma seqüência de coisas encadeadas, gostei dessa expressão e 
quando ela nasceu na estrada em ter Minas e São Paulo, a batizei assim, como a mediocridade simbólica de 
minha humana condição, essa coisa de dar nome é um vício. 
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no saber essa inquietude, embora tudo que aprendera viesse dessa direção pois, aprendera a 

buscar do saber sem se quer desconfiar o que prenunciava o novo. 

 O que Paulo Freire mostrou de sua práxis conduzia-me a ver algo mais que se 

mostrava de sua teoria, não era um delírio. Um mostrar diferente, que se apresentava em 

fragmentos, nas frases entre-ditas. O que eu não conseguia perceber foi lentamente se 

mostrando com o suporte da Psicanálise. Eros em aula de Escobar foi o meu um ramo de 

oliveira no bico da ave, trazido ao meu singelo bote no mar desse real, valeu Miguel, não me 

senti tão só.  

E, inicialmente, no afã de buscar o completo, o sentido no não-sentido, a coisa, a 

palavra verdadeira, veio para minha surpresa na inconclusão do sujeito, no lugar daquilo que 

se descompleta ou que é o descompleto por excelência. Coisa difícil gente! O sujeito 

inconcluso bem que pode ocupar o lugar da falta-a-ser na psicanálise lacaniana, uma falta 

que, como a inconclusão, é impossível de se completar. A inconclusão humana me remete ao 

impossível freudiano de educar. O que de alguma forma esclarece o tudo que se faz 

atualmente para evitar a dúvida: fórmulas, estatísticas, protocolos e gráficos, mas a educação 

não está na forma, embora dela necessite. A educação é mais que a imagem, é uma aposta no 

risco: uma poeisis.127  

Estamos patinando com as mesmas práticas superadas do início do século passado. 

Esse circuito pode ser visto de muitos lugares. Forbes (1999, p. 9) afirma que “a neurose 

protege o sujeito da realidade, pois nela há sempre alguém para se culpar.” – e esse alguém é 

o Estado, é a verba, são os políticos e, pior, os aluno(as)!  

Como uma queda de energia que estraga a festa do gozo blablablante, a peste, essa tal 

Psicanálise “substitui a culpa pela responsabilidade.” (op. cit., p. 12), mas, isso depois de 

Lacan. O deslocamento de foco operado aqui não desabilita o software de exploração do 

discurso capitalista, mas também não isola o sujeito de sua contra-parte de implicação. — 

encarar isso foi muito duro, romper uma cadeia de gozo não é trocar de roupa ou se meter no 

fascínio do consumo para tamponar a falta! 

Desmistificar com coragem essa constatação é um caminho estreito e apertado que 

mexe profundamente comigo e com muita gente, embora, dentro dos circuitos imaginários em 

que a Educação se acha, é difícil vencer o muro da linguagem e o gozo das lamentações que 

se instalou.  

                                                 
127 Com o sentido de uma criação 
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           Qual é a novidade de Paulo Freire? A invenção. É sabido que ele não trouxe nada que 

não conhecêssemos, mas organizou singularmente o que era sabido dando vida ao que estava 

“morto” ou melhor, em sono cataléptico, de maneira a obter com sua proposta, uma 

ressurreição, claro que a objetivação de seu trabalho arrastou atrás de si muita gente. Não se 

trata apenas de um registro de saber que o legitimou, mas sim, o fato de que o seu desejo 

transformou-se em savoir–faire, culminado na intervenção andragógica128 (voltado para 

adultos) do chamado “método”. Percebi que a alavanca do seu projeto estava no desejo e não 

no saber e cheguei a experimentar essa descoberta em minhas oportunidades educativas, 

assunto para futuras investigações. Só que o desejo na Educação está descaracterizado pela 

chancela das tais técnicas de motivação, que não tem nada de desejo, é outra rota e, mais uma 

vez, joga para baixo do tapete o cisco incômodo. 

Ao elaborar sua práxis educativa, ele recuperou o modo do sujeito tecer o seu laço 

para sair do lugar da palavra afogada, afogados não tem voz, não se sabem dizendo por não 

terem sido introduzido na forma-simbólica, que a meu ver é quando são alienados no saber 

pela mãe Educação, vejo a alfabetização como a segunda alienação do sujeito na sua história 

psíquico-cognitiva. A primeira alienação, é a entrada na cultura e todas as fases do Espelho já 

discutidas e, a segunda alienação operada pela Educação (a leitura e a escrita), ou seja, a 

representação da cultura pela via simbólica da comunidade de falantes,— não é a mãe que o 

aliena, — ele  próprio que se submete à Educação, a lei da escola ou da aprendizagem ; seria 

um tipo de “Estádio do Espelho II”, mas isso ficará para outro tempo de investigação futura , 

desde que, aqui não pode desenvolvê-lo. 

Por isso que Freire cria o círculo de cultura (poderíamos, talvez, chamá-lo de círculo 

psicanalítico129, devido ao caráter de Seminário que Freire afirmou ser fundamental) visto que 

o constructo é mais que de cultura, pois pode empoderar o sujeito na trama da amizade 

dialógica (um significante de nosso tempo). O sujeito vai se apropriando de uma gnososis130 e 

da sua palavra. O “analfabeto” não diz até a precipitação na foz da palavra a voz do sujeito, é 

do amontoado de pedaços, que se empodera (desejo) a fala, pela liberdade do círculo de 

cultura faz uma pertença; ele desloca-se do lugar do saber-menos, diz a sua palavra e assume 

o lugar no simbólico da cultura: “– Nina! É o nome de minha mulher!” 

                                                 
128 KNOWLES, 1998, p.61, 64-72 
129 Termo que foi cunhado pelo Professor Jose Eustáquio Romão em nossos debates em Valência no ano de 
2006. 
130 Do gr. gnôsis,eós 'ação de conhecer, conhecimento, ciência, sabedoria' 
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Lacan, indo por outro circuito, fez do inconsciente estruturado como linguagem a 

ponta de lança em toda a sua obra. Desde o corte da palavra por Ernest Jones, em 1936, e, 

depois, sustentando seu desejo, ele se defronta com muitas lutas, e veio o momento em que as 

estruturas desceram às ruas no maio de 1968, metendo um susto em Lucien Goldmann, 

segundo conta Dosse, (1994, p.149). As estruturas estão balançadas, é o “perigo” de 

subversão da ordem percebido na re-ação para sufocar o inconsciente com a camisa de força 

da psicanálise americana e seu modelo médico que enquadrava a invenção de Freud; a 

subversão do dito fluido dos desafios da arte de escutar o não-sentido, na parada, na palavra 

quebrada, permitindo advir aquilo que fala, a palavra verídica; — essa corajosa trilha culmina 

na ex-comunhão do guerreiro da organização de onde proveio Freud. 

Da mesma forma, Paulo Freire enfrenta a estrutura em seu país natal e, depois da sua 

ex-comunhão com o exílio, a incompreensão pelo conservadorismo religioso no Chile onde 

esteve entre pares; a exigência por parte dos críticos que cobravam uma pureza 

epistemológica, quando essa idéia nazista feria o processo dialético na direção do ser-mais 

que advém no tempo lógico do sujeito, e não, na ordem do coletivo enquadrado.  

Desse modo, as trajetórias dos dois pensadores de escol foram semelhantes: curtidos 

no caldeirão da contestação e sendo provados de todas as maneiras na resistência às suas 

teses. Curiosamente, Paulo Freire fala de uma Palavra Oca e de uma Palavra Verdadeira. A 

primeira nada diz, já que se trata da verbosidade alienada e alienadora, o blábláblá, algo que 

me lembra um corpo fragmentar sem a mediação capaz de fazer um laço do falante com seu 

mundo próximo, é alheia a uma confluência semântica e impede o sujeito de ascender à 

cultura. A segunda refere-se a uma dimensão mais elaborada da palavra que visa à 

comunicação, e não, a qualquer uma, mas àquela que ele chamou de eficiente, traduzindo-a 

por dois neologismos, a palavração e a palavramundo, visto que o próprio Freire confessa 

que somente a palavra não é suficiente. Palavra já é em si diálogo e, por isso, “algo mais que 

um meio para que ele se faça.” (FREIRE, 1987a, p. 77). E, para ser diálogo – mais que umeio  

– e se tornar mais que valor, é necessário que haja o outro, sendo essa a peculiaridade humana 

da incompletude do Um que todos carregamos. 

 A palavra vazia estava em causa na longínqua noite do SESI, em Recife, quando, 

atravessado por um pensamento intruso, Freire se vê capaz de divisá-la no que, supostamente,  

seria um dito de palavra verdadeira e, para tal, contava com o apoio da mulher fantástica (o 

outro), que foi Elza. E, quando a palavra falta, é o momento de suspensão, engendrado pela 
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palavra oca que pôde fazer advir da palavra verdadeira, na condição de uma surpresa, que se 

desloca do circuito de saber para uma equação de invenção que é: saber + sujeito + 

subjetividade, lembrando que Freire fala em seus textos de um saber-de-experiência-feito, 

anterior ao que é depositado e narrado àquele que escuta pacientemente – justamente, o que o 

operário não fora naquela noite. 

 O estudo da palavra em Freire e em Lacan necessitou do apoio de uma jovem ciência 

que emergia na primeira metade do século XX, a Lingüística. Os dois estudiosos procuraram 

nas experiências de Saussure e de Levi-Strauss131 elementos para trabalhar suas teorias que 

prescindiam da linguagem. Tanto para Freire como para Lacan, a aproximação dos conceitos 

de metáfora e de metonímia tornou-se fundamental. Posso confirmar essas observações pela 

reflexão exposta no livro Extensão ou comunicação? (1977), no qual, Freire emprega os 

conceitos de “campos associativos”, de Charles Bally, discípulo de Saussure, quando estuda o 

manejo estrutural dos termos de uma frase e as relações associativas da palavra. A meu ver, as 

aproximações com a Lingüística – que influenciaram tanto Lacan quanto Freire – são apoios à 

minha tese de que inicialmente há entre eles um fio aproximativo. Não me ancoro unicamente 

no eixo da epistemologia para se visualizarem aproximações entre os autores em termos de 

uma construção de Psicanálise.  

Desloco o eixo de percepção para outro conceito que Lacan utiliza: o conceito de 

lugar. Em Freire, refiro ao que é libertário da palavra e é por onde percebo a subversão do 

significante e vejo seu desenfreamento, —(uma palavra que vai onde quer, surpreendendo o 

falante é fruto de uma boca desejante) — movimento que pôde ser percebido nos casos 

discutidos do texto freiriano. Os seus neologismos são uma escapada significante 

“simbolixada”132, a meu ver, revelam a insuficiência da palavra para dizer o que pensa o 

sujeito. Percebi em seu estilo de compor um texto uma fuga das mesmas palavras, o que 

revela uma necessidade de criação presente nos ditos. Substituem-se as palavras para criar um 

olhar não viciado,— não é mero ato de nomeação, no entanto a falta é inatingível, neste caso 

o renomear é um sintoma da falta a se inscrever. 

 Seguindo a investigação, no que se refere aos autores que os dois pensadores leram, 

uma pista significativa na aproximação que demonstro é a díade opressor/oprimido, pois tanto 

Freire como Lacan foram leitores de Hegel. Lacan, assíduo freqüentador dos cursos de 

Kojève, desde 1933, se valeu da tese hegeliana do senhor e do escravo – apresentada em 
                                                 
131 Em entrevista recente com Madalena Freire, que nos revelou ser seu pai, Paulo Freire, leitor de Lévi-Strauss. 
132 Sentido de lixar o que está áspero. 
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Fenomenologia do Espírito que irá se desenvolver a partir de suas releituras e nas 

modificações sofridas pela teoria ao longo de todo o seu percurso – e que representa o 

caminho por onde Lacan caminhará na direção de pensar o desejo como o desejo do outro, 

conforme Kojève (1933/39, 2002) afirmara em seus seminários. 

Na Pedagogia do oprimido, Freire estruturou sua tese sobre a opressão, sem 

maniqueísmos, pois se propõe libertadora dos dois pólos da contradição: o oprimido e o 

opressor, a partir do fato de que a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Ele 

fora buscar na mesma obra de Hegel, Phenomenology of the mind (1967) elementos que 

pudessem sustentar um processo de libertação do qual emergem as duas categorias do ser: 

um-ser-para-o-outro e um ser-para-si e retorna à relação de alteridade nas duas teorias. 

 Ora, Lacan, apoiado em Hegel, vislumbrou a possibilidade de visualizar um outro que 

não o ser do sujeito objetivo descentrando o “eu”, como discurso imaginário de um sujeito 

cindido, assim, tira de cena o status médico da doença, estabelece uma outra ordem que se 

estrutura pelo par analítico entre sujeitos, cujo estatuto maior aponta para a dimensão do 

diálogo na ética da Psicanálise.  

Freire, seguindo o pensamento de Hegel, tenta objetivar a libertação do sujeito pelo 

processo da alfabetização crítica que, no meu entender, romperia com as “estruturas de 

alienação do sujeito” (MRECH, 1999) que o prendiam a uma infantilidade política em seu 

mundo imaginário, de modo que a educação atuaria como pulsão de vida decorrente do ato de 

ler o mundo. 

Esse enfoque significa descentrar o sujeito do lugar de exclusão (não-saber) que 

imobiliza-o em cadeias de gozo de uma suposta “ignorância centenária” para, permitindo a 

ele, ver-se de outro lugar, (a procura), gerar o movimento empoderador de construção do 

próprio acesso ao saber, aqui, o saber é uma  conquista de sua implicação (desejo)– e essa foi 

uma descoberta de Freire e de Elza. “Agora, eu, eu sei como tudo é: as coisas que 

aconteceram, é porque já estavam ficadas prontas, noutro ar, no sabugo da unha; e com efeito 

tudo é grátis quando sucede, no reles do momento” (Grande sertão veredas, p.400) 

A escola tradicional produz a educação e o conhecimento ao invés de gerar seu 

encontro com o sujeito; —um processo de procura—, pois, ela é para produção, é dação que 

funda a relação professor-saber-aluno. O saber chega acabado e não tem trabalho do sujeito, é 

um produto morto (bancarismo, depositado por uma tecnologia de ensino), não possui em sua 

consistência o mais-que-saber, está na intersecção dos conjuntos: aluno professor e saber: 
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assim é uma equação, aluno-saber-professor=saber-MAIS, mesmo porque, essa relação de 

conjuntos não é de produção de saber, no seu formato de dação,— imaginem que estou 

falando de lugares— a intersecção é o lugar de uma implicação.  

Na escola morta há um jogo de gato e rato, “o professor apresenta-se como seu 

‘contrário’ necessário”, o educando assume o lugar de paciente ingenuizado que necessita de 

um sábio salvador, o que justifica a existência do mestre e constitui o circuito de gozo 

imobilizador para ambos. O educando ingenuizado, como o escravo da dialética hegeliana, 

assume sua ignorância como justificativa para a existência do professor, mas, diferentemente 

do escravo, jamais descobre que ele educa o professor, não se vê como agente de saber! E 

quebrar essa cadeia é imprescindível para a educação que precisamos no Brasil. De tão óbvio 

ninguém quer perceber, pois isso implicaria numa mudança de lugar, implicaria enfrentar o 

“confortável” do muro da linguagem. Por isso que Freire diz, repito: “nem sempre o óbvio é 

tão obvio”. 

 De certa maneira, o conceito de palavra, em ambos autores, foi o provocador da 

investigação a partir do par-palavra: palavra oca e palavra verdadeira, em Freire; e, palavra 

vazia e palavra plena, em Lacan.  

Inicialmente, ao me deparar com a conceituação da Psicanálise sobre a palavra, a 

curiosa semelhança das díades conectou-me à Pedagogia do oprimido. Em Psicanálise, é um 

tipo de relação com o saber que instaurava o par-palavra lacaniano, um saber da ordem do 

indizível, do não-todo, que vinha em pedaços, de um saber sobre o em si hegeliano. 

Por outro lado, o saber no par-palavra freireiano era de uma ordem cognitiva e 

guardava a oposição oca-verdadeira, a meu ver, sua componente dialética, que fazia a 

aproximação com o par” vazia-plena” de Lacan. Percebi que no duplo opositor havia um 

mais além de saber, um saber mais que epistêmico, do subjetivo, advindo do sujeito falante,— 

a fala não é da ordem da lei, assim o sujeito defrontava-se com o muro da linguagem para o 

dizer a sua palavra. Freire não identifica a barreira como muro da linguagem, mas pensando 

nela como um ingenuidade política, ele engendra o processo de superação desse “bloqueio” 

inapercebido, mas presente, pelo círculo de cultura, acredito que esse nível de percepção  é 

inconsciente, obra do próprio inédito-viável que adveio donde Freire chama à invenção. 

E, tanto em Freire como em Lacan, o sujeito estava diante de um outro e um Outro(A). 

As dimensões da alteridade atravessam a fala – pois o oral é tão caro a Lacan como a Freire. 

Foi então que comecei a perceber Paulo Freire de outro lugar, das entrelinhas de seu texto, 
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exercício que a Psicanálise me permitiu fazer, ao mesmo tempo em que eu capturava 

elementos que levei à sala de aula e que foram, assim, sendo experimentados ao me deixar 

levar pelos encadeamentos que daí se depreendeu – , será um novo trabalho para o futuro. Ao 

leitor/a: “Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai 

avante. Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são 

importantes.” (Grande Sertão veredas, p.90) 

Ao pensar em possíveis pontos de aproximação, um que, por ser oposto, é controverso, 

e muito conhecido entre o/as leitores de Freire, é o conceito de conscientização. Esse conceito 

foi percebido por Freire e Elza de maneira enviesada, ainda nos anos 1970, pelo modo como 

fora empregado por alguns grupos de educação popular. E, nesse fato, percebo a presença do 

muro da linguagem, um além da explicação conceitual – uma investigação que merecerá 

aprofundamento posteriormente. Para o casal de educadores, a conscientização deveria atuar 

como uma conseqüência do processo de leitura de mundo que se encaminhava inicialmente 

pela palavração, ou seja: pela somatória: ação + reflexão, segundo a equação da práxis 

freiriana. A palavra corporifica-se a partir de um ato falante – vozerificar o pensamento – e a 

reflexão é o intercambio de politicidade ou, como percebo, o significante em seu 

desenfreamento, como mediação de uma tríade eu-outro-Outro. Eu prefiro dizer, tríade 

discursiva pois, culmina na práxis, ou seja, um movimento dialético que desemboca na 

palavração que, por sua vez, é uma palavra híbrida com um mais-que-dizer agregado.  

Desse modo, a conscientização deve ser mais do que descobrir uma ordem opressora 

que possibilita o desvendar o discurso capitalista, por negar a condição de sujeito. E Freire e 

Elza resistiram a esse apequenar conceitual. Somente me foi possível apreender esse detalhe 

como o demonstro, a partir dos conceitos da Psicanálise, pois sem a percepção do conceito de 

Grande Outro eu não teria me dado conta desta interrogação: como entender que uma palavra 

está carregada de ditos não expressos?  

Os fenômenos discutidos nas modalizações necessitaram de conceitos psicanalíticos, a 

fim de se perceber o homem Freire do lugar em que ele se posicionou, sem imaginários que 

idolatrassem seu trabalho, mas que propiciassem de fato a percepção singular de sua obra, 

fato que torna seu pensamento mais aberto ao campo da discussão de idéias. 

Durante a pesquisa, em vários momentos, eu me vi diante das polifonias do educador, 

como a que se refere à publicação de Pedagogia da esperança (1992). Freire afirma que o 
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livro é um diálogo com a Pedagogia do Oprimido (1968/1987a) e eu me pergunto se não seria 

esse diálogo entre “o Freire” e o Outro? 

 Escrever esse texto causou-me inquietações. Inicialmente, porque a tentação de fazer 

uma conclusão ainda ronda meu teclado. Como se pode ver nas linhas acima, tentei pontuar 

algumas questões que chamaram mais a atenção na pesquisa no que se refere aos conceitos 

dos dois autores.  

E, à medida que fui adentrando nas palavras de Freire, pude perceber que havia no seu 

discurso um Outro embutido em suas palavras, como um texto subliminar – e esse fato se 

pode constatar por meio dos casos comentados ao longo desta tese. A palavra plena de Lacan 

comparada à palavra verdadeira de Freire está estabelecida como o dictum do sujeito e tem a 

ver com uma verdade, porém Freire não falava de uma verdade não-toda, como a entende a 

Psicanálise, mas falou de inconclusa do sujeito. 

Por outro lado, ele, ao admitir o erro fundamental do ponto de vista epistemológico 

como um momento para o saber-mais, pude afirmar que vi aí “um discurso bem-sucedido” – 

e, já que ele não fala de um saber total, mas, “saber-mais”, percebo a inconclusão humana 

cumprindo o papel do buraco, do não-todo da Psicanálise. E, como se pode perceber que o 

falar engana – porque  encontra caminhos no desfiladeiro do significante que o sentido ignora 

–, não posso garantir que haja entre os conceitos de palavra plena e de palavra verdadeira 

apenas um estranhamento, pois cada um de seu lugar fala de coisas que se tocam e se 

distanciam ao mesmo tempo, já que o dentro e o fora são interdependentes e não se excluem 

porque “É o mundo das palavras que cria o mundo das coisas.” (LACAN, 1998, p. 277) 

Enquanto a palavra vazia, de Lacan, é o momento de fala livre, a palavra oca, de 

Freire, é o verbalismo sem sentido do “Eva viu a uva”. E, quando Freire vincula o oco da 

palavra à ideologia de um saber dominante da ética do discurso capitalista, a palavra oca se 

plenifica de sua perversidade e se torna angústia opressora que pode provocar o deslocamento 

do sujeito na direção da palavra verdadeira, num movimento de desejo. Por outro lado, se o 

desejo é gozo ou repetição, o sujeito entra no processo que Freire nomeou de mutismo e os 

circuitos de alienação do sujeito o atam à imobilidade da palavra oca assim, o ato de sair 

desse circuito é um ato de singularidade, menos cognição e mais de implicação. 

Torres (2003, p.181) afirma que Freire “estabeleceu pontes entre totalidades e 

individualidades ao ligar estruturas e ação numa sociologia do conhecimento e da educação. 

Ele sempre trabalhou em duas linhas diferentes [...]”, vejo na afirmação de Torres a marca da 
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singularidade de Freire que é referência pelo mundo a fora, certamente, ele tem algo a dizer 

para nós também, não sei se no caso da educação brasileira, estabelecendo pontes ou rupturas, 

a meu ver, nosso caminho é de ruptura, as muitas reformas já têm demonstrado a repetição 

sem avanço. 

Dois momentos significativos para mim no trabalho de escrita, foi tecer a Introdução e 

as Considerações finais, pois, percebi as perguntas que iniciaram o percurso e as que 

finalizaram-no, e vi que o final é agora diferente dos finais que já vivi antes, pois deixa as 

portas abertas para mais caminhada. É madrugada, “chegadin a dia, que vei devarin ao mezz 

tempo veloz, de repente, foram cinco anos; eu já sou quase meio século! — as galiinha de 

Deus”*, como fala minha mãe, estão no telhado da casinha dos fundos: pombas do bando, 

rolinhas, sabiás, pardais, e outros amigos da manhã, comendo arroz do jantar de ontem que ela 

joga lá bem cedo, —o cheiro do café entrou no meu quarto, a janela entreaberta, chupa uma 

brisa doce e fresca. Ainda escuro, ouço o chinelo arrastando na cozinha e o bem-te-vi na 

árvore da porta, ele é amigo da gente, já é de casa, aliás, da oiti da porta. Todas as coisas estão 

no seu lugar, mas nunca mais no mesmo lugar de sempre.  

A cadeira está vazia, percebo que chegou o momento de interromper. 

 

 

 
* Com todo respeito ao leitor, do bom português peço licença para falar um pouquinho do meu português, o das Gerais. 
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