
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

LAURO TAKE TOMO VELOSO 

 

 

 

Trauma e sofrimento docente:  

Sintoma e invenção 

 

 
 
 

 

 

São Paulo  

2018 



(VERSÃO REVISADA / FINALIZADA) 

 

LAURO TAKE TOMO VELOSO 

 

Trauma e sofrimento docente:  

Sintoma e invenção 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo  

para obtenção do título de Doutor em Educação. 

 

Área de Concentração: Psicologia e Educação. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leny Magalhães Mrech. 

 
 
 
 
 

 

São Paulo  

2018 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, 
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E 
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

 

      371.82          Veloso, Lauro Take Tomo  
      V443t                Trauma e sofrimento docente: sintoma e invenção / Lauro Take Tomo 

Veloso; orientação Leny Magalhães Mrech. São Paulo: s.n., 2018. 
                                 310 p. ils.; grafs.; tabs.                               
                                
                                 Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de 

Concentração: Psicologia e Educação) - - Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo. 

 
                                 1. Psicanálise (educação) 2. Trauma emocional 3. Professores 4. 

Sofrimento 5. Invenção 6. Violência escolar I. Mrech, Leny Magalhães, 
orient.                            

 
                                  Elaborada por Natalina de Jesus Delfina da Luz – CRB-8/4018 
 

 

 

 

 



Nome: VELOSO, Lauro Take Tomo 

Título: Trauma e sofrimento docente: Sintoma e invenção 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo  

para obtenção do título de Doutor em Educação. 

 

Área de Concentração: Psicologia e Educação. 

 

Aprovado em: ____ / ____ / ____ 
 

 
Banca examinadora 

 
 
Prof.ª Dr.ª Leny Magalhães Mrech (orientadora) – Universidade de São Paulo (USP) 
 
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________ 
 
 
Prof. Dr. Rinaldo Voltolini - Universidade de São Paulo (USP) 
 
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________ 

 
 
Prof.ª Dr.ª Mônica Maria Farid Rahme – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________ 
 
 
Prof.ª Dr.ª Elisabete Cardieri – Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
 
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________ 
 
 
Prof. Dr. Marcelo Ricardo Pereira - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________ 

 
 



Dedico esta tese aos Professores 

 

Especialmente  

Àqueles que concederam as entrevistas que formaram o corpus de análise desta 

pesquisa. Nesta tese, eles são anônimos – por uma prerrogativa ética – mas, ao mesmo tempo 

têm uma importância nuclear, são sujeitos. Aqui, eles foram escutados, cada um, 

singularmente. 

E, também, aos docentes que se reconhecem forjados no magistério, mesmo antes da 

formação, afinal de contas, o desejo é constituído muito antes da colação de grau. 

 

Para todos os docentes: 

Espera-se que algo da capacidade de emancipação do ser humano seja suscitada, ou 

seja, que possa “[...] alargar a compreensão do homem sobre si mesmo e para a eficácia da 

ação dele sobre sua vida [...].” (VOLTOLINI, 2017, p. 318). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Minha herança cultural oriental tem no gesto do agradecimento mais do que algo 

protocolar, é reconhecimento e alteridade. A gratidão constitui um laço de dever, obrigação e 

serviço para com o outro, tem certamente origem moral e produz uma ética de “um bem 

viver”. 

Por conseguinte, este trabalho não teria sido possível sem a presença e a inspiração de 

algumas pessoas que me favoreceram na constituição de um processo dinâmico, criativo, 

reflexivo, amoroso, sério, de muitas surpresas, inquietações e dúvidas. Nos momentos em que 

experimentei certa covardia moral, algumas delas me asseguraram a possibilidade de retomar, 

creio, no caminho do desejo.  

 

Recebam minha gratidão – obrigado: 

 Prof.ª Dr.ª Leny Magalhães Mrech, minha orientadora, pessoa generosa, sensível, 

delicada, capaz e competente, sua presença e seus apontamentos vieram todos na hora certa. 

Se Lacan desejava elevar a Psicanálise à dignidade da cirurgia, tive na minha orientação com 

a Professora o corte preciso, que suponho, produziu o movimento necessário para minha 

implicação neste trabalho de pesquisa. 

 Aos Professores que me agraciaram com suas entrevistas que constituíram o corpus 

de análise desta pesquisa, sou grato pelo tempo dispendido, pela confiança e pela boa vontade 

em compartilhar suas experiências. 

 Às Professoras: Dr.ª Mônica Maria Farid Rahme e Dr.ª Elisabete Cardieri que, na 

ocasião da qualificação deste trabalho, me ofereceram oportunidade única para refletir sobre o 

caminho inicialmente traçado. Seus apontamentos e considerações foram de fundamental 

importância. 

 Aos colegas de pós-graduação da FEUSP e membros do NUPPE, especialmente: 

Thais Barros e Michele Hidemi Ueno, pela amizade e pelos conselhos sinceros e pontuais. 

 Para meus alunos do curso de Pedagogia e Psicologia das turmas de 2008 a 2018: ser 

professor é muito bom. Sem eles, seria diferente! 



 Gardene, minha esposa, e Daniel, meu filho – razões concretas para que a vida possa 

valer a pena. 

 Àqueles que estão presentes apenas in memorian, minha gratidão: 

 Prof.ª Dr.ª Elzira Yoko Uyeno, orientadora do meu mestrado e uma grande 

incentivadora da minha caminhada acadêmica. 

 Aos meus pais Gustavo e Fujiko: com ele, aprendi a respeitar os professores e lançar-

me curiosamente como cosmopolita. Com ela, testemunhei a robustez de sua força de vontade 

e disciplina aplicadas ao trabalho e, ao mesmo tempo, a temperança e a parcimônia. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. 

Clarice Lispector 



VELOSO, Lauro Take Tomo. Trauma e sofrimento docente: Sintoma e invenção. 2018. Tese 
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

RESUMO 

 

O aumento de casos de professores vitimados por violência, velada e desvelada, e, também, 
aqueles que, por motivos diversos, são afastados e adaptados funcionalmente por sofrimento 
psíquico, despertou minha atenção e meu interesse. O problema desta pesquisa foi se 
constituindo à medida que, ao conhecer a história desses professores, percebeu-se que a 
maioria parecia inibir-se e sucumbir com alguma doença e poucos pareciam se recuperar, ou 
até dinamizar e otimizar seu trabalho. A condição de desordem psíquica, impotência, 
fragilidade e inibição permite supor a produção do trauma. Por conseguinte, formulou-se a 
questão nuclear de pesquisa: na produção do trauma, alguns docentes sucumbem e outros se 
dinamizam. Quais são os aspectos determinantes de tais posicionamentos? Isso posto propõe-
se a seguinte hipótese: o trauma pode ter efeito positivo. Postulou-se como objetivo 
estabelecer a relação entre o evento traumático, a produção do trauma e suas vicissitudes, e 
ainda, especificamente, compreender os efeitos psíquicos do trauma e os mecanismos que 
determinam o adoecimento e a prática criativa e inovadora. Os fundamentos teóricos se 
amparam na Psicanálise freudolacaniana e em seus principais interlocutores. O corpus para 
análise foi constituído a partir de oito entrevistas com professores em condição de sofrimento 
psíquico. A análise dos dados e a fundamentação teórica permitiram considerar que o estado 
de desamparo torna o sujeito suscetível ao trauma e indicam que a orientação por um desejo 
decidido (LACAN, 1974/1993), diante do encontro com o real, pode movê-lo à invenção 
(LACAN, 1975-1976/2007). 

 

Palavras-chave: trauma; sofrimento; real; docente; invenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELOSO, Lauro Take Tomo. Trauma and teacher´s suffering: Symptom and invention. 2018. 
Thesis (Doctorate in Education) – Faculty of Education, University of São Paulo, São Paulo. 

 

ABSTRACT 

 

The increase in the number of cases of teachers who have been victims of violence, covert or 
overt, and also of those who, for many reasons, are removed and functionally adapted due to 
psychological distress, has aroused my attention and interest. The focus of this research was 
built by getting to know these teachers’ histories and noticing that most of them seemed to 
inhibit themselves and succumb to some disease and few seemed to recover, or even to 
dynamize and optimize their work. The condition of psychiatric disorder, impotence, fragility 
and inhibition allows us to assume the production of trauma. Therefore, the nuclear question 
of research was formulated: in the production of trauma, some teachers succumb and others 
become dynamic. What are the determining factors of such outcomes? This poses the 
following hypothesis: trauma can have a positive effect. The aim of this study was to establish 
the relationship between the traumatic event, the production of trauma and its vicissitudes 
and, specifically, to understand the psychological effects of trauma and the mechanisms that 
determine illness, and creative and innovative practice. The theoretical foundations are the 
Freudolacanian Psychoanalysis and its main interlocutors. The corpus for analysis was 
constituted of eight interviews with teachers in conditions of psychological distress. The 
analysis of the data and the theoretical basis allowed to consider that the state of helplessness 
makes the subject susceptible to the trauma and indicate that the orientation by a determined 
desire (LACAN, 1974/1993), when facing reality, can move him/her to invention (LACAN, 
1975-1976 / 2007). 

 

Keywords: trauma; suffering; real; teacher; invention. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELOSO, Lauro Take Tomo. Trauma et souffrance chez l’enseignant: Symptôme et 
invention. 2018. Thèse de (Doctorat en Éducation) – Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, São Paulo.  

 

RÉSUMÉ 

 

L’augmentation de cas d’enseignants victimes de violence soit elle voilée ou ouverte, et aussi 
de ceux qui, pour différentes raisons sont mis en congé ou font une réadaptation de fonction 
due à la souffrance psychique, a attiré mon attention et intérêt. Le problème traité dans cette 
recherche s'est constitué au cours des récits de ces professeurs dans lesquels on a observé que 
la plupart d'entre eux semblait s’inhiber ou succomber devant une maladie et que peu 
semblaient se récupérer au point de se remettre en action et optimiser leur travail 
d’enseignants. La condition de désordre psychique, d’impuissance, de fragilité et d’inhibition 
nous permet d’en déduire la production de trauma. À partir de là, s’est formulé la question 
centrale de la recherche: face à la production du trauma, quelques enseignants succombent et 
d’autres se remettent en action. Quels sont les aspects déterminants de tels positionnements? 
Ceci dit on propose l’hypothèse suivante: le trauma peut avoir un effet positif. L’objectif 
postulé est celui d’établir le rapport entre l’évènement traumatique, la production du trauma et 
ses vicissitudes, et aussi de comprendre plus spécifiquement, les effets psychiques du trauma 
et les mécanismes déterminant le devenir malade et la pratique créative et innovatrice. Les 
fondements théoriques s'appuient sur la Psychanalyse freudolacanienne et ses principaux 
interlocuteurs. Le corpus pour l’analyse s’est constitué à partir de huit entretiens avec des 
enseignants en état de souffrance psychique. L’analyse des données et le fondement théorique 
nous ont permis de considérer que l´état d’abandon rend le sujet susceptible au trauma et 
indique que l’orientation pour un désir décidé (LACAN, 1974/1993), vers la rencontre du 
réel, peut le pousser à l’invention (LACAN, 1975-1976/2007).  
  

Mots-clés: trauma; souffrance; réel; enseignant; invention.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Esquema do trauma generalizado ........................................................................135 

Figura 2 – Esquema do trauma subjetivo ..........................................................................135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Síntese das definições expostas nesta seção e que foram alvo de discussões......117 

Quadro 2 – Síntese do funcionamento do traumatismo.......................................................120 

Quadro 3 – Representações e diferenças entre o simbólico e o real.....................................125 

Quadro 4 – Esquema das discussões sobre o trauma subjetivo e o generalizado..................142 

Quadro 5 – Distribuição do número de escolas de ensino básico em São José dos Campos.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Distribuição de matrículas em escolas da rede de ensino básico de São José dos 
Campos..............................................................................................................169 

Gráfico 2 – Evolução do número de matrículas em IES de São José dos Campos por área, no 
período de 2010 a 2013 .................................................................................170 

Gráfico 3 – Distribuição de professores de educação básica em São José dos Campos em 
2016...................................................................................................................171 

Gráfico 4 – Distribuição de professores em São José dos Campos por faixa etária .............172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 17 

1.1 Apresentação: His(es)tória de um professor .................................................................... 17 

1.1.2 Um “encontro faltoso” na educação, ou vários .............................................................. 22 

1.1.3 Minha relação com a Psicanálise e o percurso acadêmico ............................................. 24 

1.2 O contexto da pesquisa ....................................................................................................... 26 

1.2.1 Sobre os motivos da pesquisa com professores .............................................................. 26 

1.2.2 Justifica-se a importância do aspecto psíquico e o trauma ............................................. 28 

1.2.3 O problema que orientou a pesquisa ............................................................................... 33 

1.2.4 Hipótese, perguntas de pesquisa e objetivos ................................................................... 39 

2. REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................................. 42 

2.1 Psicanálise e Educação: Um encontro faltoso? ................................................................ 42 

2.1.2 As possibilidades da Psicanálise na Educação ............................................................... 45 

2.1.3 Psicanálise, Educação e a sexualidade humana .............................................................. 53 

2.1.4 A educação como um projeto impossível ....................................................................... 56 

2.1.5 O aprender e a Psicanálise .............................................................................................. 65 

2.1.6 Psicanálise e Educação: Um paradoxo, uma impossibilidade, no entanto um desafio! . 70 

2.2 Mal-estar e sofrimento de professores .............................................................................. 74 

2.2.1 O mal-estar na civilização .............................................................................................. 74 

2.2.2 Mal-estar docente ........................................................................................................... 81 

2.2.3 Sofrimento de professores .............................................................................................. 91 

2.3 O trauma: Começando uma discussão ............................................................................. 95 

2.3.1 O trauma em Freud ......................................................................................................... 99 

2.3.1.1 O trauma em Freud: Da experiência objetiva aos sintomas histéricos e à fantasia 
traumática .......................................................................................................................... 100 

2.3.1.2 O trauma em Freud e a regulação da energia psíquica: Da produção da angústia ao 
sintoma .............................................................................................................................. 108 

2.3.1.3 O trauma em Freud: Entre o que é significável (rememorado) e o inassimilado 
(inibido) ............................................................................................................................. 116 

2.3.2 O trauma em Lacan ....................................................................................................... 119 

2.3.2.2 O trauma em Lacan: a importância da cena primitiva .......................................... 126 

2.3.2.4 O trauma em Lacan: Um troumatisme – um furo ................................................. 142 

2.3.3 Trauma e desamparo ..................................................................................................... 149 



3. MÉTODO ........................................................................................................................ 155 

3.1 O método clássico de pesquisa ......................................................................................... 155 

3.2 A pesquisa orientada pela Psicanálise ............................................................................ 156 

3.3 O macrocosmo da coleta de dados da pesquisa.............................................................. 166 

3.4 O microcosmos da coleta de dados da pesquisa ............................................................. 173 

4. CORPUS DE ANÁLISE DA PESQUISA – CONSTITUÍDO A PARTIR DAS HIS(ES)TÓRIAS DE 

PROFESSORES ..................................................................................................................... 177 

4.1 Professora Valquíria: A experiência de “um amor de paixão”, ao mesmo tempo, “uma 
pedra no sapato” ..................................................................................................................... 177 

4.2 Professora Clara: “O que é preciso para ser professora?” (o que sou para o [desejo do] 
Outro?) .................................................................................................................................... 184 

4.3 Professora Glória Maria: Desamparo paterno – ameaça de morte e trauma ............. 190 

4.4 Professora Catarina: Entre a construção do conhecimento e a construção civil ........ 195 

4.5 Professora Clarice: da vida, “só isso?” Da educação, “muito, muito, muito...” ......... 201 

4.6 Professora Rosa Judite: Desamparo constitutivo e o traumatismo com um aluno com 
TEA .......................................................................................................................................... 205 

4.7 Professora Brigite: Relação impossível com a falta – desamparo – violência e o trauma
 .................................................................................................................................................. 208 

4.8 Professora Nadir: Criativa, inventiva – desejante? ....................................................... 214 

4.9 Discussão dos dados analisados ....................................................................................... 220 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 232 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 239 

ANEXOS.............................................................................................................................. 250 

A. Roteiro de perguntas para entrevista com professores .................................................. 250 

B. His(es)tórias de professores ............................................................................................... 252 

B.1 Professora Valquíria: Aquela que canta e encanta! ........................................................ 252 

B.2 Professora Clara: A busca de excelência, contudo, cedida do desejo... .......................... 261 

B.3 Professora Glória Maria: Experiências de desamparo, ameaça e o trauma .................... 268 

B.4 - Professora Catarina: A impossibilidade como professora, a possibilidade como 
construtora ............................................................................................................................. 277 

B.5 - Professora Clarice: adversidades na vida e as ressonâncias no trabalho como professora282 

B.6 Professora Rosa Judite: A posição de desamparo determinante do trauma .................... 286 

B.7 Professora Brigite: a tênue distância da força à fragilidade ............................................ 293 

B.8 Professora Nadir: Muitos sonhos, apesar de algumas crises, vai caminhando ............... 301 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

[...] uma das coisas que aprendi é que se deve viver, 
apesar de. Apesar de, se deve comer.  

Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. 
 Inclusive muitas vezes é o próprio apesar  

de que nos empurra para frente.  
Foi o apesar de que me deu uma angústia  

que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida.   
 

Clarice Lispector,  
Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres 

 

 

 Esta introdução divide-se em duas seções: na primeira, apresenta-se o aluno 

pesquisador, as razões que o levaram a intentar um trabalho de pesquisa, uma síntese da 

sua relação com a Psicanálise e o percurso acadêmico. Na abertura desta primeira seção, 

justifica-se a necessidade desse relato. 

 A segunda seção expõe os aspectos introdutórios da pesquisa, quais sejam: os 

motivos que determinaram a temática envolvendo professores, a importância do aspecto 

psíquico e do trauma na Educação, o problema que determinou as bases da pesquisa e, 

por fim, apresentou-se a hipótese, a pergunta nuclear da investigação e os objetivos. 

 

1.1 Apresentação: His(es)tória de um professor 

  

Inicio a introdução desta pesquisa pela síntese da apresentação pessoal, por 

acreditar, como muitos, que um trabalho que indique a Psicanálise como eixo básico 

tenha como um de seus elementos norteadores a própria his(es)tória do pesquisador. 

Soma-se a esse fato a percepção de que a implicação com o objeto pesquisado mantenha 

relação íntima com a trajetória de vida deste sujeito.1 

                                                           
1 O termo sujeito é fundamental para a Psicanálise. Em primeiro lugar, ele permite considerar a hipótese 
do inconsciente. Ao utilizá-lo, não se faz referência ao ser biológico nem mesmo à sua individualidade. O 
sujeito é entendido como efeito do discurso, efeito de um Outro que o habita. O sujeito do inconsciente e 
do desejo é constituído a partir do enigma “o que sou para o [desejo do] Outro?”. Os estudos de Lacan 
demonstram que o sujeito não tem substancialidade, ele é evanescente, efêmero, se apreende num 
instante, de acordo com a lógica de funcionamento do inconsciente – a da dinâmica da pulsão. 
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 O termo história guarda em si uma diversidade de sentidos e há uma polifonia 

que determina vários e possíveis significados. Por um tempo, considerou-se que o termo 

estória estaria voltado ao ficcional, aos contos, às fantasias e invenções estapafúrdias. 

Logo, o termo história, designaria o estudo científico de fatos ocorridos ao longo do 

tempo, ou a descrição de uma experiência real. 

 Atualmente, considera-se o uso de “H(h)istória” com a letra inicial em 

maiúscula ou minúscula para a descrição e o estudo científico dos fatos, ou a descrição 

de uma ocorrência ou experiência real. E a escrita da letra inicial em minúscula, 

exclusivamente, para os contos e as ficções. 

 Destaco o título de um livro clássico da Psicologia Social sobre identidade, de 

Antonio da Costa Ciampa (1990), A estória de Severino e a história de Severina. 

Ciampa faz um estudo sobre identidade a partir do livro e do poema de João Cabral de 

Melo Neto, intitulado “Morte e vida Severina”, em paralelo com a história de Severina, 

caso “real”. Portanto essa foi uma forma de expressar duas diferentes e ao mesmo 

tempo similares his(es)tórias. 

 Como este trabalho fundamenta-se na Psicanálise, temos de partir de um 

questionamento: o que é um caso real? E o que é ficcional? A questão é delicada: de 

início, o relato é aquele que é possível para um sujeito e inclui considerar que o vivido 

“de verdade”, quando relatado, é atravessado por uma fantasia que recobre a realidade 

psíquica. 

 Outro aspecto a ser considerado é que o corpus desta pesquisa é constituído a 

partir da escuta do aluno-pesquisador, ou seja, de alguma forma, é uma construção a 

partir do que foi possível escutar, em virtude das próprias resistências do pesquisador. 

Contudo o que se almeja alcançar, ou tocar, é a realidade psíquica de um sujeito, 

nomeio, conforme a Psicanálise lacaniana de real.2 Por esse motivo, um relato, 

constitui-se de um híbrido de realidade, real (realidade psíquica) e ficção (fantasia).  

 Dessa forma, tratarei os relatos dos Professores como His(es)tórias. 

                                                           
2
 A noção de real na Psicanálise de orientação lacaniana difere radicalmente da noção de realidade: o real 

na Psicanálise dirige-se a um aspecto da realidade psíquica, ou a ela se relacionaria. Em outras palavras, é 
o desconhecido, o que não possui nome, o inassimilável de uma experiência, o impossível e que incita um 
sujeito sempre a uma repetição, ou seja, ele se atualiza constantemente nos atos de um sujeito. O real é o 
que não se encontra, mas sim, que se reencontra. 
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 Além do exposto, a experiência de coleta de dados – da entrevista concedida 

pelos professores para a composição do corpus desta pesquisa – demonstrou o quanto 

esses profissionais são destinados a um silêncio marginal e pareceu existir uma 

dificuldade em se legitimar o sofrimento psíquico, como se, para tanto, necessitasse 

apenas de um fato objetivo para admiti-lo. Desse modo, autorizei-me a incluir, 

privilegiar e destacar a experiência desses docentes e não poderia me isentar também de 

fazê-lo. 

 Apesar de tantos pesares – em coerência com a epígrafe que abre esta introdução 

– da angústia e da insatisfação, creio que só assim foi possível empreender um trabalho 

de pesquisa, pois um pesquisador só pesquisa a dor que deveras sente. 

 Voltolini (2017, p. 318) argumentou a favor da importância de a pesquisa 

cumprir com sua finalidade emancipatória e que, para assim ser, “[...] a pesquisa sobre o 

homem deve partir daquilo que o aflige, o atormenta, o restringe, o aprisiona, enfim, o 

que lhe faz questão.”. Então, partir de algo que (i)mobiliza para tentar produzir algum 

efeito emancipatório – eis a importância da responsabilização, pois quem pesquisa pode 

sustentar o ato que pode emancipá-lo (idem). Do contrário, “[...] a pesquisa 

desembocaria num estudo sobre o homem, e não, para o homem.” (VOLTOLINI, 2017, 

p. 318). 

 Tendo justificado, assim inicio a narrativa de minha vida: nasci na cidade de São 

Paulo, em 1973, sou filho de pai brasileiro e mãe japonesa de Okinawa. Até os doze 

anos, tive educação formal brasileira, mas informalmente ligada à tradição japonesa, 

pois convivia diariamente com minha avó materna que se comunicava 

predominantemente em japonês. Eu a entendia muito bem, mas, depois dos doze anos, 

lembro que ela adoeceu e passava longos períodos na casa de seus outros filhos, pois 

meus pais trabalhavam fora. Ainda permanecem minhas boas lembranças de infância 

com a sua figura. 

 A convivência com minha avó materna me trouxe a guerra do Japão “para dentro 

de casa”. Tive uma pessoa que sentira na carne os longos meses de conflito na ilha, eu 

ouvira histórias de familiares que foram militares e que haviam sido vítimas na guerra, 

em nossos encontros de família, nos fins de semana, ela compartilhava fatos 

relacionados a diferentes dificuldades, como a fome, o frio, o desamparo e a 

desesperança. Por outro lado, eu ouvia relatos a respeito da luta, da resistência, dos 
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valores relacionados à honra e à vergonha (a esses valores eu me refiro do ponto de 

vista moral, e não, psicanalítico). Chamam-me a atenção três histórias, até hoje! 

 A primeira é de um sobrinho de minha avó que havia passado por uma horta do 

bairro em que vivia e que se apropriara indevidamente de uma mandioca. Ao chegar a 

sua casa e anunciar alegremente que tinha um alimento para cozinhar e comerem, além 

de ser punido, teve de pedir desculpas e devolver o alimento, embora todos estivessem 

ávidos de fome. 

 A segunda história foi de um filho que minha avó gestava, diante da explosão de 

uma bomba, teve uma contração muito forte e expeliu o feto sem vida, pela 

prematuridade. 

 A terceira foi a da rendição do Japão, fato contado pela minha própria mãe – 

com cinco anos na época. Ela dizia que, com a rendição e a invasão maciça das tropas 

americanas, o líder comunitário japonês houvera orientado que se escondessem, pois, se 

aquelas tropas os encontrassem, todos seriam mortos, já que ele acionaria uma granada 

e cometeriam suicídio coletivo. A rendição ao inimigo seria pior, dizia esse líder e, para 

confirmar o que dizia, tinha consigo uma granada e estaria pronto para acioná-la, caso 

fossem encontrados pelos americanos.  

Eles foram encontrados e alguém do grupo sugeriu que solicitassem água e 

alimento para depois suicidarem. Hoje, penso que a morte, pela perspectiva do suicídio, 

estava motivada pela desonra moral em razão da perda da guerra, mas o fato não 

ocorreu porque receberam alimento e tão bom tratamento que todos declinaram daquela 

intenção. Lembro-me de minha mãe dizendo que, pela primeira vez, experimentara 

refrigerante e chocolate. 

 Após esse período, ainda viveram no Japão por mais de dez anos, lutando pela 

sua reconstrução. Diante de muitas dificuldades, meu avô foi o primeiro a vir ao Brasil 

como imigrante e, depois, minha avó com seus filhos – minha mãe e meus tios. Esse 

período pós-guerra também havia sido marcado por muitas dificuldades e, dentre essas, 

há uma história que minha avó contava de um oficial norte-americano que havia se 

encantado pela minha mãe, criança de aproximadamente cinco ou seis anos, e que 

prometera oferecer educação de qualidade e excelente formação nos Estados Unidos, 

afirmando que, depois de adulta, ela retornaria para casa, proposta que foi negada de 

forma veemente pela minha avó. 
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 Essas histórias convergem de alguma forma? Creio que sim, pois, ao escrever 

sobre elas, pela primeira vez nesta oportunidade, tenho a nítida sensação de que, ao 

ouvi-las pela primeira vez, eu receava que, diante de todos aqueles riscos, talvez a 

minha própria existência estivesse em questão. É importante destacar que o trauma pode 

ser produzido pela percepção de risco à vida. 

 Depois dos doze anos, afastei-me de minha avó por conta de seu adoecimento e 

a cultura japonesa ia se afastando aos poucos. Com essa idade, havíamos perdido meu 

único irmão, um acidente, um afogamento o levara. Com todas essas ocorrências, nossa 

família sentia necessidade de se reestruturar. E o país também passava por uma crise 

econômica. Quando eu tinha catorze anos, meus pais resolveram mudar para São José 

dos Campos, onde moro atualmente. Eles alimentavam possibilidades de reinserção 

profissional aqui na cidade e, então, meu contato com meus pais aumentou e se 

estreitou, pois, até então, eles trabalhavam intensamente e minha convivência com eles 

era restrita e muito maior com minha avó. 

 Em minha atual cidade, estudei e comecei a trabalhar aos quinze anos. Os 

episódios mais marcantes dessa época são as perdas pessoais, minha avó veio a falecer 

por acidente vascular cerebral quando eu tinha dezessete anos. Quando estava com vinte 

anos, aconteceu a morte da minha mãe pelo mesmo motivo daquele da minha avó. Meu 

casamento ocorreu cedo, um ano após a morte de minha mãe e, um pouco mais recente, 

quando eu tinha trinta e quatro anos, perdi meu pai em razão de um câncer de região 

oral com metástases em outras partes do corpo.  

A história pessoal que posso contar nesta breve síntese e neste contexto de 

trabalho científico é a de algumas marcas pessoais profundas, de perdas e até da 

“fantasia” da minha inexistência diante das histórias da guerra no Japão relatadas por 

minha mãe e pela avó. 

Sabe-se que o trauma é produto de um estímulo sutil ou muito violento, capaz de 

provocar a expectativa da morte. Assim, reconheço nesse relato a experiência pessoal da 

suposta produção do trauma. 

  Iniciei minha carreira como psicólogo em 1997, aos 23 anos, em uma instituição 

de ensino técnico/profissionalizante que me acolheu como docente dos cursos de saúde 

e gestão. Ao mesmo tempo, eu mantinha o trabalho na enfermagem (primeira formação 
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– nível técnico) e, desde então, a educação e a saúde foram fazendo parte da minha vida 

profissional e vieram me acompanhando, ora mais, ora menos presente. 

Tendo passado cerca de cinco anos atuando nesse trabalho (de 1997 a 2001), 

recebi uma oferta de emprego interessante, um cargo de analista de programas de 

educação em saúde. Para aceitá-lo, abri mão do trabalho docente e da enfermagem e 

assumi o desafio do trabalho como educador em saúde coletiva, na empresa onde 

permaneci por seis anos (de 2002 a 2008). 

 Minha saída desse último emprego foi motivada pelo desejo de retornar a uma 

instituição de ensino e, naquele momento, diferentemente do que me acontecera em 

época anterior, tive proposta para o vínculo formal como professor e passei a ter contato 

com o cotidiano de sala de aula, planos de ensino, alunos e projetos pedagógicos. 

Passei a lecionar, a partir de 2008, em uma instituição de ensino superior no 

curso de Pedagogia e essa tem sido minha rotina profissional desde então, dedicando-

me não exclusivamente, mas preferencialmente, à educação. Trata-se de uma realização 

profissional e me lembro de um professor que dizia que “não seria Psicólogo, se não 

pudesse dar aula”. E, quando me perguntam por que não exerço a Psicologia em “tempo 

integral”, lembro-me do Professor Joel Gosling e entendo que é possível transitar em 

ambos os espaços por meio da função docente. 

 A reflexão a respeito do envolvimento pela e para a causa da educação é 

inevitável e lembro-me do respeito e da admiração que meu pai tinha pelos seus 

professores. Ele havia sido aluno em regime de internato em um seminário católico dos 

10 aos 16 anos e lembrava e compartilhava comigo sua experiência com muito carinho. 

Ele era uma pessoa muito respeitadora “do saber” e mantinha uma enciclopédia muito 

bem cuidada, a qual lia diariamente, assim como lia também a Bíblia. O ano de sua 

morte, 2008, coincide com minha entrada na docência no ensino superior, uma grande e 

desejada conquista, acompanhada de uma grande e desgostosa perda! 

 Esta apresentação pretendeu destacar da his(es)tória de um professor, os motivos 

que o implicam pessoalmente na temática do trauma, pois pressupõem que as perdas são 

situações traumáticas e estiveram sempre mescladas com outras conquistas e avanços.  

1.1.2 Um “encontro faltoso” na educação, ou vários 

 Esta subseção faz parte também da apresentação e a inicio, justificando o título: 

sucintamente, o trauma é, para Lacan (1973-1974), a atualização de uma experiência 
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primordial de constituição do sujeito. E ele utiliza o neologismo troumatisme para 

discutir o que faz “furo” (trou – no francês) e remete a um cenário constitutivo do 

sujeito.  

Por isso, o desejo3 de um pesquisador pode ser atravessado pela sua própria dor 

e creio que não possa prescindir daquilo que fez furo em meu percurso e em minha 

trajetória profissional. Reconheço que o furo possa ser inclusive a força motriz de um 

trabalho de pesquisa, ou seja, é o que produz a implicação com seu objeto. 

No Seminário 11, Lacan (1964/1990) afirma que um encontro faltoso se 

relacionaria com a produção do trauma e que tal encontro pode ser entendido como uma 

colisão com o real, pois é um encontro não-simbolizável ou um instante de tempo 

inassimilável para o psiquismo.  

Dê-se o devido destaque para o fato de que as profissões impossíveis, noção 

cunhada por Freud (1937/1996), estão constantemente a produzir tais encontros. 

 Considero que minha trajetória na docência, à semelhança de muitos, não tenha 

me poupado de encontros falhados e “furados” (trou). Um “mau encontro” é aquele que 

faz furo e que se constitui como trauma. E as situações que serão relatadas me 

inscrevem, como dizia o poeta Paul Celan, que, diante do impossível de assimilar e 

significar de alguma forma, “[...] no escrito, cava-se.” (MARQUES DE BARROS, 

2006, p. 120). 

 Apresento algumas situações vividas como professor, que deduzo, tiveram efeito 

de furo no meu percurso.  

 Tenho por fundamento epistemológico que orienta minha postura como docente 

a própria Psicanálise e me inspiro no conceito de transferência.4 Também me baseio na 

                                                           
3
 Quando se aborda o desejo neste trabalho, entenda-o como um fenômeno inconsciente. Constituído 

inicialmente pela via da identificação com o desejo do Outro (figura constitutiva do psiquismo). Em razão 
da castração, ou pela operação analítica, o desejo pode ter a marca da singularidade e se torna, então, uma 
baliza para a existência (LACAN, 1958-1959/2016). 
4
 O educador orientado pela Psicanálise reconhece que é continente precípuo para afetos que podem ser 

deslocados de seus alunos como resultado de identificações, ou seja, de acordo com os postulados de 
Freud, na transferência, o professor pode ser depositário de afetos que outrora foram investidos em 
outros. Nele, é atualizada então essa dinâmica afetiva imaginária que é, sem dúvida, o motor da análise. E 
Freud a reconhecia também como necessária para a atividade educativa. Os ensinamentos de Lacan 
confirmam também a importância da transferência como o que produz o laço necessário para uma relação 
de trabalho, tal como o educativo. Sua formulação sobre a posição do Sujeito Suposto Saber – cabível ao 
analista e por que não ao professor? – sustentaria uma presença real, o que possibilita um deslocamento, 
um movimento. Desse modo, não estaria o aprender alienado em estruturas de saber primitivas? Se 
afirmarmos, concordaríamos que a transferência tem potência na relação educativa, mais a partir do laço 
constituído do que pela transmissão de informações.  
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filosofia de Paulo Freire (1996), a quem admiro de forma inconteste, principalmente, 

quando afirma em Pedagogia da autonomia que “Ensinar exige querer bem aos 

educandos”. Nessa seção de seu trabalho, o educador discute que é preciso coragem 

para querer bem o aluno e a própria atividade docente, pois maximiza assim sua prática 

que, sendo naturalmente humana, é ultrapassada pelo afeto e pela alegria. 

 É importante considerar que professores também são avaliados e uma pesquisa 

de Uyeno (2011b) analisou os efeitos psíquicos da avaliação do governo do estado de 

São Paulo sobre os professores, ao anunciar que há “professores nota zero” e que esses 

deveriam afastar-se da sala de aula e se submeterem a cursos de formação continuada.  

Desse modo, observa-se que todos implicados com a educação são avaliados 

direta ou indiretamente e, quando um dos indicadores de avaliação do professor passa a 

ser a própria nota do aluno ou, em outras palavras, se o aluno não apresentou 

determinado desempenho, a conclusão possível é que o professor não ensinou e não 

cumpriu com o cronograma, como se fosse possível um mecanicismo e um automatismo 

entre dois sujeitos atravessados pela realidade psíquica. 

Estou supondo que o enfrentamento dessas práticas de avaliação que reorientam 

toda a prática pedagógica determinou-me um novo lugar nessa estrutura. E tal tem sido 

a experiência, um “encontro faltoso”, ou seja, a produção de um lugar estranho, ainda 

inominável.   

 Existem mecanismos ideológicos muito sutis que confundem, embaraçam e 

impossibilitam sustentar um lugar orientado por uma ética. Deduzo desse embate o 

“encontro faltoso” e o “furo” que permitem considerar que tal encontro é 

potencialmente traumático. 

1.1.3 Minha relação com a Psicanálise e o percurso acadêmico 

 Concluí a graduação em Psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes e 

tínhamos no curso, nesse período, uma inclinação muito forte para o ensino da 

Psicanálise. No penúltimo ano do curso, as aulas sobre teorias psicanalíticas eram de 

orientação inglesa e, assim, foram também as supervisões em clínica. No último ano, as 

aulas e supervisões tiveram base teórica em Lacan, essa experiência me marcou muito, 

positivamente. 
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 Depois de graduado, logo no primeiro ano, procurei grupos de estudo em 

Psicanálise, em minha cidade, e conheci um núcleo da seção São Paulo da Escola 

Brasileira de Psicanálise, onde fiz um curso de formação por dois anos e análise pessoal 

(1997 e 1998). 

 No espaço de tempo entre 1999 até a entrada no mestrado em 2010, fiz várias 

especializações, cursos livres e participava eventualmente de atividades do círculo 

psicanalítico. 

 Minha chegada ao mestrado ocorreu em razão das minhas inquietações pessoais 

e profissionais e, na docência, elas estiveram ainda mais presentes e exacerbadas. Um 

professor do ensino superior não pode prescindir da pesquisa, mas isso é uma 

prerrogativa da função e eu queria mais: que a pesquisa me lançasse para novos 

horizontes. Assim, buscava acalmar uma ânsia ou angústia que imaginava ser sanada 

por essa busca, no entanto não tem se mostrado dessa maneira uma verdade e a busca 

me defronta cada vez mais com aquilo que eu almejava suprimir. 

 Durante 2009, soube por meio de amigos professores, do mestrado em 

Linguística Aplicada, da Universidade de Taubaté. E, inicialmente, queria me voltar 

para a pesquisa em Psicologia e/ou Educação. Nesse mestrado, havia a linha de 

formação de professores e uma professora de Análise do Discurso de orientação 

francesa que pesquisava a partir da Psicanálise lacaniana – e fui nessa direção. Em 

2010, iniciava minha formação nesse programa de mestrado. 

 Nos primeiros encontros de orientação, eu já sabia que direcionaria a pesquisa 

para formação de professores e concordamos em trabalhar com o discurso de alunos de 

Pedagogia e suas percepções a respeito da indisciplina discente. A pesquisa foi 

intitulada: “Indisciplina e responsabilização: Por uma formação ética de professores” 

(VELOSO, 2012). 

 Esse percurso não poderia ser interrompido e, findo o curso de mestrado, fui 

aluno especial por um semestre no programa de pós-graduação em Educação da 

UNICAMP, mas constatei que não encontraria uma linha de pesquisa coerente com o 

que desejaria continuar pesquisando. 

 Como continuava a participar do grupo de pesquisa da orientadora do mestrado e 

estudávamos os textos de Leny Mrech, senti que poderia me aproximar para conhecer a 

docente e suas disciplinas na pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. Como 
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esse encontro foi e tem sido um “bom encontro”, me foi possível conceber e 

desenvolver este trabalho de pesquisa que aqui o apresento. 

 

1.2 O contexto da pesquisa 

 

Esta seção expõe os aspectos introdutórios da pesquisa propriamente dita, quais 

sejam: os motivos que determinaram a temática envolvendo professores, a importância 

do aspecto psíquico e do trauma na Educação, o problema que determinou as bases da 

pesquisa e, por fim, apresenta-se a hipótese, pergunta nuclear da investigação e seus 

objetivos. 

1.2.1 Sobre os motivos da pesquisa com professores 

 A admiração dirigida para as figuras dos professores e a expectativa de um dia 

ocupar tal posição me acompanharam desde os primeiros anos na escola. Passando pela 

idade adulta como acadêmico, continuei tendo-os sempre em muita consideração, 

estima e referência e, hoje, como professor, concretizo um “sonho” profissional e 

percebo que há algo a mais do que somente estar em uma função profissional: tenho a 

sensação de que estou professor até mais tempo do que gostaria.  

 Concordo com Pereira (2016, p. 148), quando afirma que “[...] o magistério, em 

muitos aspectos, é uma profissão para a qual se forma antes mesmo de um curso ou de 

uma graduação, antes de sermos diplomados. É uma profissão muito íntima, que 

perpassa toda nossa vida.”.  

 Pareceu-me muito evidente que uma formação acadêmica não é a única condição 

para formação docente. Interrogo-me se haveria um traço psíquico, um “orientador” 

interno, talvez, que possibilitaria eventualmente suportar sua tarefa, ou ao contrário, se 

haveria o mesmo traço psíquico, relativo à sua estrutura, que torna o professor 

vulnerável à atividade docente. 

 Imaginava que a ânsia pelas respostas, ou simplesmente que a intensidade das 

perguntas se diluísse ao longo do exercício da função, quando simplesmente me tornaria 

“mais profissional”. Eu ouvia essas indagações de colegas mais experientes, além de 

outras, como: que eu “me acostumaria”. E afirmações de que a “pedagogia freiriana não 
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serve, é a do sonho, e não, da realidade” e que eu “aprenderia a me defender dos 

alunos”.  

O fato foi que não aprendi com alguns de meus colegas mais experientes e insisti 

na subversão do comum, assumindo o preço ou a consequência “do meu modo próprio 

de ser professor”. 

Essa é minha postura e não abro mão da epistemologia nem muito menos 

daquilo que orienta meu fazer: razões, motivos ou um traço pessoal. Talvez, não queira 

e não possa prescindir do mal-estar que, eventualmente, o trabalho me faz confrontar ou 

da possibilidade de invenção5 e criação. Por esse motivo, necessito lançar-me nesta 

empreita e almejar uma pesquisa que contemple o professor, seus aspectos constitutivos 

(psíquicos), sua singularidade e as vicissitudes do seu trabalho a partir dos eventuais 

encontros faltosos e da produção – ou não – do trauma. 

 Tenho constatado que determinados eventos são extremamente marcantes no 

percurso profissional dessa categoria. Aqui, me refiro a certas situações que produzem 

efeitos no psiquismo do professor, mobilizam algo do que já foi um dia constituído, ou 

seja, há situações que mobilizam conteúdos psíquicos e permitem que algo retorne no 

real.  

Reconheço que um sonho, ou expectativa, e uma tarefa a sustentar – a de ser 

professor – tenham seu custo, consequências, enfim, muitas vezes difíceis de suportar. 

Contudo não duvido de que os questionamentos aos quais nos submetemos e que vamos 

formulando ao longo da vida nos coloquem em absoluto movimento. 

Em consequência, penso que um pesquisador se alimenta de um enigma, de um 

problema e, nesse sentido, volto-me a algumas perguntas mobilizadoras quanto ao 

trabalho docente: por que algo tão almejado deve sustentar-se a um custo tão alto? E, 

diante da possibilidade de prescindir, diante de tantos motivos objetivos e reais, por que 

o faz sustentar?  

Para alguns, parece mesmo que “Lecionar é um vício, que traz resultados 

positivos e negativos, mas, como é um vício, você recusa qualquer tipo de tratamento.” 

(professora do ensino fundamental de escola pública, citada na epígrafe do trabalho de 

Pisseta (2012)). 
                                                           
5
 A invenção, contemplada por Lacan (1975-1976/2007) no Seminário 23, é um saber-fazer com o real, é 

a invenção de um artifício, um mecanismo que indica algo próprio e singular de um sujeito.  
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Assim é que os motivos que determinaram uma pesquisa com professores foram 

as próprias inquietações e indagações deste aluno-pesquisador na sua experiência como 

docente. 

 Diante desta exposição inicial, mais voltada à apresentação da motivação que 

orienta esta pesquisa, prossigo de maneira a argumentar a respeito da importância da 

dimensão dos aspectos psíquicos e constitutivos do sujeito. 

1.2.2 Justifica-se a importância do aspecto psíquico e o trauma 

Torna-se imprescindível considerar que a formação inicial e continuada do 

profissional docente contemple os aspectos constitutivos, especialmente no que 

concerne a um fazer orientado por um desejo (LACAN, 2016) que deve ser entendido 

como um orientador interno, uma bússola.  

A questão é delicada: o desejo é uma sequela dos processos de constituição de 

um sujeito e é inicialmente uma identificação imaginária ao desejo do Outro.6 Por ser 

identificado ao Outro, percebe-se um sujeito desorientado pela questão: “o que sou para 

o [desejo do] Outro?”. 

 Em primeiro lugar, deve-se afastar da noção de ter com o desejo uma relação 

consciente, como de escolha. Ele é do ponto de vista constitutivo, radicalmente 

inconsciente.  

 Desse modo, o “[...] homem [sujeito] deseja, porque a satisfação de suas 

necessidades vitais passa pelo apelo dirigido a um Outro, o que de imediato altera a 

satisfação, transformada em demanda de amor.” (DAVID-MÉNARD, 1996, p. 120).  

Assim é que o desejo, quando resultado de uma operação analítica, advém da 

extração do apetite de satisfação da demanda de amor, ou seja, é um fenômeno 

originário de uma fenda, de uma falta, fruto da retirada de um excedente pulsional. 

A precisão da operação analítica produziria “[...] a própria perda do biológico no 

desejo” (DAVID-MÉNARD, 1996, p. 120). Essa operação psicanalítica, por meio da 

interpretação (LACAN, 2016), possibilita que algo se movimente e se desloque. 

                                                           
6
 Outro é um conceito forjado por Lacan e vai sendo reformulado ao longo de toda sua obra. Pode-se 

depreender que Outro é um lugar e que não se relaciona com o semelhante (outro). Como um lugar, é nele 
que se situa a cadeia significante e, por isso, é um lugar simbólico, que constitui e determina o sujeito. O 
Outro é um princípio de alteridade radical, na qual o sujeito se constitui a partir da falta e da hiância. 
Assim, como função, é aquele que imaginariamente o sujeito supõe que o preencherá, mas que deixará 
suas marcas indeléveis pela completude que não se perfaz.    



29 
 

 Parece muito claro que o desejo tem como raiz original a castração. Essa 

operação inaugura a primeira e grande fenda, a separação do corpo materno e a entrada 

no mundo do significante, daí ser possível perceber que a entrada no mundo da 

linguagem é traumática para um sujeito, faz com que ele tenha de lidar com uma 

demanda que não se dirigirá necessariamente a um objeto que lhe trará satisfação, ou 

que completará sua fenda, pois essa última é condição para que o desejo possa existir. 

 Dessa maneira, considera-se que o desejo sempre manterá sua vinculação com o 

desejo do Outro, mas, se subtraído o excedente pulsional, que se relacionaria com o 

apetite de satisfação e o estado de desamparo, talvez, ele possa funcionar como um 

orientador e uma baliza, produzindo movimento e criação. 

 Assim, um trabalho sustentado e decorrente do desejo é aquele que se origina em 

virtude de uma falta, de uma fenda ou hiância, e se mantém em razão da busca, e não, 

da apreensão.  

Por conseguinte, admitindo a noção de que um educador possa orientar-se por 

um desejo, reconheceria que sua relação com os saberes não é de apropriação, mas sim, 

de busca, construção e reconstrução. E ainda, perceberia que a aprendizagem ocorre 

numa dinâmica em que a falta é o elemento propulsor. Assim, respeitaria a maneira 

singular como os sujeitos se movem ao longo de sua existência – o que equivale a dizer 

que desejaria a máxima diferença que alguém pode sustentar, inclusive ele próprio 

como educador.  

 De maneira sucinta, pode-se afirmar que o educador marcado pelo desejo 

reconhece e lida com a castração. Decorreria daí a percepção de incompleto, insatisfeito 

e, justamente por isso, impelido ao novo, à criação e ao reconhecimento de que existe o 

impossível de ensinar (FREUD, 1937/1996).  

 Diniz (2010, p. 10) afirma que “É a manifestação do desejo enquanto causa que 

despertará no/a aluno/a o desejo de aprender. Ou seja, o estilo do/a professor/a passa 

pela forma ‘como’ lida com a falta, com a castração”.  

Diante desses argumentos iniciais, destaca-se a importância desse sujeito 

(professor) que opera não somente a partir da realidade concreta, mas também, a partir 

da realidade psíquica, tendo por consequência sua importância em considerar seus 

aspectos constitutivos. 
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Assim sendo, a questão que tem tensionado o campo da Psicanálise e Educação 

é saber como possibilitar o exercício da escuta neste novo espaço. Assim se considera 

que a escuta assegura um lugar para o sujeito. O problema é expressivo, se 

considerarmos que a construção do conhecimento depende da posição desejante desses 

sujeitos. Como convocá-los a produzir esse lugar? A esse respeito, a Psicanálise pode 

abrir um campo fecundo de reflexões. 

 Para apoiar essas discussões, Mrech (2005b, p. 156) afirma que “[...] para ser 

ensino, o professor tem de desencadear algo no aluno, enganchando-o desejantemente 

naquilo que ele ensinou [...].”. Essa noção vem abalar os referenciais da aula bancária, 

aquela em que se faz o depósito do conhecimento no aluno, pois, simplesmente 

depositar não garante o engajamento desejante do aluno.  

Essa acaba se tornando uma discussão ética, mas de uma ética psicanalítica, pois 

envolve elementos que estão além da consciência do professor, por isso transcende as 

questões ético-filosóficas e envolve, pois sim, uma ética do inconsciente, da 

responsabilidade e da consequência (FORBES, 2010), partindo de um ponto ainda 

desconhecido e estranho ao próprio sujeito, seu psiquismo. 

 Quando Diniz (2010) discute o uso do dispositivo da conversação com alunos 

em formação, argumenta a favor de que, ao “conversarem”, esses sujeitos produzem 

interrogações, são atravessados por seus elementos psíquicos, constitutivos, suas 

diferenças e são convocados a uma ética.  

E Diniz (2010, p. 12) afirma: 

O posicionamento ético permitirá que se faça uma escolha por um 
determinado procedimento ou ato em sala de aula, a posteriori e 
possibilitará ao sujeito assumir essa escolha, pois sempre haverá 
múltiplas possibilidades de atuação. A conversa sobre essas múltiplas 
possibilidades também funciona como balizador para que cada um/a 
decida sobre a justeza do seu ato. A indicação, leitura e discussão 
sobre textos teóricos só são apresentados após essa ‘conversa’. 

 

 A experiência de Diniz revela os ganhos em se sustentar uma ética do desejo 

junto aos discentes, isso é, sobretudo, considerá-los sujeito.  

Contemplar os aspectos constitutivos do psiquismo do professor é considerar a 

possibilidade de que “[...] uma atitude clínica na formação nos permitirá abordar a 

implicação do sujeito professor(a) no processo de ensino, lidar com a incerteza dos 



31 
 

resultados da tarefa de ensinar, com o imponderável, pelo fato de se estabelecer uma 

relação sujeito-sujeito.” (DINIZ, 2010, p.10).  

Não se trata de psicanalisar a educação ou seus atores, mas sim, de se considerar 

que, ao se negarem os aspectos psíquicos, nega-se a absoluta diferença de um sujeito, 

que diz respeito a uma constituição única, singular e a possibilidade da orientação por 

meio do desejo.  

 A defesa de uma atitude clínica na educação, ou seja, da valorização da escuta e 

do reconhecimento dos aspectos do psiquismo dos sujeitos, ou de uma perspectiva 

orientada pela Psicanálise, contribuiria na implicação dos sujeitos (aluno e professor) 

em seus fazeres e na compreensão de que existe uma tensão na construção dos saberes. 

Dessa forma, “O ofício de educar lida com o saber, em sua dupla dimensão: o 

conhecimento científico (parcela consciente do saber), e o não-saber (inconsciente). 

Para a Psicanálise uma experiência de ensino deve necessariamente levar em conta essa 

parcela inconsciente que trabalha tanto naquele que ensina, quanto naquele que 

aprende.” (DINIZ, 2010, p. 7). 

Isso posto, esta pesquisa assumirá que o evento traumático, a produção do 

trauma, o mal-estar e o sofrimento dela decorrentes não pode prescindir de discutir os 

aspectos constitutivos, o desejo e a dinâmica pulsional que orienta esses sujeitos. 

 Lajonquière (2011, p. 122)7 refere-se à formação de professores e, ao discutir 

uma passagem em que Freud discursa sobre o aniversário do Liceu onde havia estudado 

e afirma que “[...] há algo na personalidade do velho que professa, que influencia, toca, 

os jovens candidatos a e(a)nunciar, por sua vez, as verdades de uma ciência.”. 

Tal afirmação revela a importância dos aspectos psíquicos do professor que 

podem atuar como facilitadores ou não da aprendizagem do aluno, ou seja, seus 

caminhos pela ciência passam necessariamente pelos caminhos da mais íntima 

experiência constitutiva do psiquismo do professor. 

 Considerar o sujeito do ponto de vista psíquico exige assimilar as variáveis que 

interferem nesse processo e é Mrech (2005, p. 24) quem afirma que os referenciais da 

                                                           
7 Quando Lajonquière se refere a velho, quer dizer professor e, provavelmente, utilizou tal termo para 
manter coerência com a citação de Freud, que utiliza o termo em sua obra para se referir a seu professor. 
Da mesma forma, o termo jovens diz respeito aos alunos.  
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psicanálise têm “[...] como ponto de articulação, a maneira como o psiquismo dos 

professores tem sido marcado pela sociedade e pela cultura contemporâneas.”. 

 O sujeito, portanto, se constitui em meio às influências das variáveis presentes 

na sociedade e essas influências se compõem da cultura, da história e dos valores 

vividos. Assim, temos um sujeito que é decorrente de uma história pessoal e que, 

mobilizado no cotidiano das suas relações, atravessado por suas memórias e pelas 

variáveis produzidas pela cultura, pela sociedade e pela política, é assim constituído. 

 As razões, justificativas e motivos para empreender uma pesquisa que contempla 

a perspectiva dos aspectos constitutivos do psiquismo têm o intuito de relacioná-los 

com a produção do trauma. 

 Quanto a um aspecto muito particular de um docente no exercício do seu 

trabalho, Diniz (2010, p. 9) discute a respeito do estilo de ensinar e questiona se não 

seria esse estilo que estaria a determinar uma transmissão e a marca singular de ser 

professor. E a mesma autora pesquisadora considera que poucos professores “[...] 

conseguem identificar sua marca, seu estilo e dele fazer uso.”. 

 Uma das especificidades da presença da Psicanálise na Educação é considerar a 

máxima diferença de um sujeito, tanto que inclui a possibilidade de se interrogar se “É 

possível uma formação que instigue o saber sobre esse estilo próprio que poderá 

facilitar ou dificultar a transmissão de conhecimentos na sala de aula?”.  

E continua Diniz (2010, p. 10), justificando:   

O estilo do/a professor/a, a forma como ele/a próprio/a lida com o 
saber, em sua dupla dimensão, poderá contagiar ou afastar o/a aluno/a 
quanto ao desejar saber. Ao contrário do que muitos professores/as 
acreditam, não é o domínio do conteúdo, do conhecimento científico 
que gera no/a aluno/a o desejo de saber, mas sim, a transmissão do 
‘como’ aquele conhecimento o entusiasmou e do ‘como’ o/a 
professor/a manifesta esse entusiasmo. 

 

Dessa maneira, reconhecer um docente como sujeito é considerá-lo singular e 

desejante, e se permite abrir a possibilidade de legitimar seu estilo de ensinar.  

Essa dimensão discursiva que torna mais importante o como se ensina do que o 

quanto se ensina não toma a lógica da “acumulação do saber” como uma obsessão, 

comparada à lógica do capital. Acredita-se que essa perspectiva possa favorecer os 

resultados do trabalho docente e contribuir com sua condição de bem-estar. 
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Por fim, almejou-se ter apresentado as razões e justificativas para empreender 

uma pesquisa que contemple os aspectos constitutivos do psiquismo do professor, pois 

assim se entende: há uma relação intrínseca entre a produção do trauma e o sofrimento 

que dele é decorrente e a possibilidade – ou não – de um trabalho criativo e 

transformador. E esses últimos parecem depender de uma orientação desejante e da 

possibilidade de sustentar seu estilo de ensinar. O curso da investigação proposta 

tornará essa relação mais clara. 

1.2.3 O problema que orientou a pesquisa 

A base originária desta pesquisa é constituída dos seguintes problemas, partindo 

do global para o mais específico: 

i. Se a contemporaneidade atravessa crises e conflitos (LYOTARD, 1979/1988), 

sejam de valores, dos modos de vida, da horizontalidade do laço, do confronto à 

tradição, da posição de autoridade, da maneira como se presume que se aprenda, 

dentre outros, a escola e o professor não deixariam de passar incólumes a isso e, 

dessa forma, contribui para a condição do sofrimento docente; 

ii. A complexa rede de problemas externos que cooperam para a produção do 

trauma e do sofrimento do professor, entre eles, a violência, a falta de 

reconhecimento social da profissão, as determinações das políticas educacionais 

que engessam a possibilidade do trabalho criativo e autônomo, as imposições de 

modelos de avaliação que pressupõem e trazem em seu cerne um modelo 

didático-pedagógico inflexível e conteudista, entre outros que estariam a 

alimentar esse circuito de mal-estar; 

iii. Como a pesquisa de cunho psicanalítico não pode prescindir da singularidade 

constitutiva dos sujeitos, questionou-se: o que poderia predispor o docente a um 

instante temporal de uma situação inassimilável para o psiquismo (trauma)? 

Procura-se focalizar o objeto da pesquisa no sujeito, e não, numa situação. 

iv. Ainda, como problema que orientou essa pesquisa, considerou-se que a 

condição do sujeito diante de um evento que provoca uma ruptura, uma fenda, 

no seu aparato simbólico, ou seja, na sua capacidade de interpretação e 

simbolização, ele é lançado à deriva, em busca de conexão. Esse estado 

determina “[...] um distúrbio em grande escala no funcionamento da energia do 

organismo [...].” (FREUD, 1920/1996, p. 40). Então, desse modo, o trauma 
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produz sofrimento – na forma dos transtornos de humor ou de ansiedade – e 

essas condições serão a evidência inicial para pressuposição da produção do 

trauma; 

v. Por último, o contexto do problema da pesquisa foi fortalecido com a percepção 

e a hipótese de Pereira (2016, p. 167) de que seria a docência o lugar de 

coalisão dos “frágeis”? A interrogativa foi relevante, à medida que se intui que 

o organismo em desamparo é vulnerável à produção do trauma. 

A diversidade de situações que um professor enfrenta no seu cotidiano pode ser 

a condição inicial para a produção do trauma, ou seja, ocorrências que podem ir da 

violência física ao constrangimento moral podem produzi-lo.  

Essas circunstâncias favorecem o encontro com o real ou com uma falta 

primordial e, assim, se atualiza o desamparo constitutivo. Daí importa também 

considerarmos o fator individual e singular envolvido na produção do trauma, ou seja, 

os aspectos constitutivos do psiquismo e a relação com a produção ou não do trauma.  

 Desse modo, a violência, nas mais diferentes formas de expressão, também 

constitui o problema desta tese. Uma pesquisa anunciada na BBC BRASIL 

(FERNANDES, 2014) revela que o Brasil se encontra no topo de um ranking de 

violência contra professores. 

Essa foi uma pesquisa mundial da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada em 2013, quando se constatou que 

12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou 

de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. E, com esse índice, o Brasil 

fica à frente do ranking, sendo seguido pela Estônia e pela Austrália.  

Na Coréia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice levantado foi zero. Indica-

se essa discussão de situações de violência para demonstrar que parecem ser, diante das 

inúmeras ocorrências que podem produzir o trauma, as experiências mais contundentes.    

 É importante considerar, mesmo que a pesquisa citada tenha tido em caráter de 

enquete, que um a cada dez professores (12,6%) acredita que a profissão é valorizada 

pela sociedade, enquanto que a média global (mundial) é de 31%. Na Malásia, por 

exemplo, 8 a cada 10 professores (83,8%) acham que a profissão é valorizada. 
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 A pesquisa conclui, considerando que professores apreciam o trabalho docente, 

mas “[...] não se sentem apoiados e reconhecidos pela instituição escolar e se veem 

desconsiderados pela sociedade em geral.” (FERNANDES, 2014, online). 

 Destacam-se alguns dados levantados por um sindicato de professores, os quais 

retratam a situação de violência vivida pelos docentes no espaço do estado de São 

Paulo. 

  A APEOESP (2013) – Sindicato dos professores do ensino oficial do estado de 

São Paulo – produziu durante 2013 uma pesquisa e um relatório nomeado “Violência 

nas escolas: O olhar dos professores”. Foram ouvidos mais de 1.400 professores em 167 

cidades do estado quanto a suas percepções sobre violência. Trata-se de uma pesquisa 

de cunho quantitativo e a análise desses dados possibilitou à APEOESP (2013) concluir 

que: 

i. 36% dos professores não se sentem seguros no entorno da escola; 

ii. 20% dos professores não se sentem seguros dentro da escola; 

iii. Mais da metade dos entrevistados consideram suas escolas violentas e a 

maioria considera os bairros da escola e os alunos violentos; 

iv. 44% dos professores relataram ter sofrido algum tipo de violência na 

escola, e quanto à tipificação da violência, são estes os dados: 

a. 39% relataram agressão verbal; 

b. 10% sofreram assédio moral; 

c. 6% foram vítimas de bullying; 

d. 5% sofreram agressão física; 

e. 5% são vítimas de discriminação; 

f.  5% foram alvo de furto; 

g. 1% foram vítimas de roubo ou assalto a mão armada. 

v. As principais vítimas são homens que lecionam para ao ensino médio. 

A grande maioria dos professores entrevistados pela APEOESP e a própria 

entidade consideram que a diminuição da incidência da violência passa pela gestão 
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democrática e participativa, ou seja, quando a palavra e o poder de decisão são 

compartilhados. 

As escolas que conseguiram avançar nesse modelo de gestão possuem os 

melhores resultados no controle da violência. 

Para o contexto desta pesquisa, evidencia-se a quantidade de professores que se 

sentem inseguros na escola e que sofreram algum tipo de violência, respectivamente 20 

e 44%, números que chamam a atenção. 

Os relatos de eventos violentos sofridos estão disponíveis nos meios de 

comunicação e há informações abundantes. Essas estão presentes nos diferentes 

contextos de vida social e na educação parece prevalecer e repetir sempre. E há dois 

relatos que retratam o microcosmo da violência contra professores, já que se discutiram 

dados que representavam o macrocosmo da situação.  

A violência perpassa todos os atores da educação, contudo mantenho a atenção 

nos eventos que atingem o professor. Observe que os dois relatos a serem aqui 

apresentados diferem entre si na maneira como o professor conseguiu se sustentar após 

a situação experienciada. 

 Relato 1: do portal G1 de notícias (TENENTE; FAJARDO, 2017), em uma 

matéria que ouviu professores vítimas de violência, há o relato da professora de 

História, M. L. (51 anos), que foi abordada em 2012 por um ex-aluno e outros dois 

adolescentes no estacionamento da escola em que trabalhava em São Paulo, uma escola 

municipal. 

 Os jovens anunciaram o assalto do veículo da professora e a ameaçaram, 

dizendo: “Hoje você vai morrer!”. Eles acionaram a arma de fogo duas vezes, 

apontando-a para a cabeça da professora, mas a arma falhou. O terceiro tiro atingiu sua 

coluna e ela tem sequelas motoras, neurológicas e psiquiátricas. 

 A professora ficou deprimida, queixou-se da falta de apoio institucional (estado 

e prefeitura), desenvolveu uma labilidade emocional e só consegue sair de casa para 

lugares protegidos. Ela desculpa os meninos que a agrediram, que não fazem ideia do 

trauma que ela desenvolveu e se referiu ao fato de que pensa em se matar e que se 

tornou “uma suicida em potencial”. 
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 Relato 2: em matéria anunciada pelo Portal Terra de Notícias (CHAGAS, 2009), 

numa escola da cidade de Porto Alegre (no Rio Grande do Sul), em 2009, uma 

professora, na tentativa de controlar a bagunça no corredor da escola onde trabalhava, 

sofreu uma queda, bateu com a cabeça no chão e teve traumatismo craniano. Depois de 

quinze dias internada, seis meses em licença, ela retornou à sala de aula e tomou a frente 

em um projeto pedagógico, que desenvolve uma proposta de alfabetização tida como 

exemplo e referência em seu estado.  

 Esse último relato da mídia chama a atenção por desviar das médias estatísticas 

quando mostra o professor em franco processo de recuperação pós-violência, ao 

contrário de muitos relatos que revelam a inibição, a impotência do professor após 

situações traumáticas. Nesse último relato, o profissional resiste, cria e recria 

possibilidades de atuação.  

E, assim, diante dessas duas situações, interroga-se, por que alguns professores 

adoecem e outros se deslocam para criação, para a invenção? Essa questão ainda será 

formalizada como pergunta de pesquisa. 

 Justifico a delimitação e a problematização a partir desses casos, pois...  

[...] mais recentemente, é possível constatar um aumento dos casos de 
violência nas escolas. Trata-se de uma violência surda de ataque aos 
equipamentos escolares, em que são destruídos carteiras, banheiros, 
cantinas, salas de administração, documentos, salas de aula etc., além 
de ataques a professores e alunos, continuamente noticiados em todas 
as mídias. (MRECH, 2014, p. 310). 

 

 Alunos também reconhecem a escola como um espaço violento, como Mrech 

(2014) cita dados da Conferência Nacional dos Trabalhadores da Educação, que 

demonstram que, de doze mil estudantes de seis estados brasileiros. Desses, 84% 

consideram suas escolas violentas; e um a cada três alunos referiram ter sido agressores 

ou vítimas de uma condição violenta. Assim, o fenômeno da violência parece ser um 

dos principais eventos que produzem o traumatismo na escola e são possivelmente 

produtores do trauma.  

Mrech (2014, p. 318) ainda chama atenção para as novas formas de configuração 

do fenômeno da violência contemporânea, afirmando que se “[...] interpelam todos 

aqueles que praticam as três profissões impossíveis: o psicanalista, o governante e o 

professor. São novas formas graças às quais se vive a pulsão de morte.”.   
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 A violência, fenômeno tão evidente e desvelado, soma-se a outros nem sempre 

tão evidenciados, como opressão, humilhação, ofensas e ameaças, para fazer parte das 

estatísticas como uma das causas do adoecimento psíquico de professores. 

Esse último é tema prevalente nas pesquisas acadêmicas, já que professores, 

“[...] não raro, choram, contam as suas raivas, decepções e ressentimentos. Revelam 

uma outra face da sua vida de professores: falam em angústia, escuridão, doença, dor. 

Descrevem o magistério como um lugar de sofrimento.” (MURTA, 2001, p. 1). 

 Em uma pesquisa com professoras da rede municipal de ensino de Belo 

Horizonte, Diniz (2001) discutiu as situações em que essas docentes adoeciam e 

necessitavam de adaptação funcional, ou seja, não conseguiam retornar para atividade 

docente e eram deslocadas para funções alternativas. Nessas circunstâncias, os 

transtornos mentais foram apontados como a segunda causa mais frequente de 

afastamentos e adaptações.  

Essa pesquisa demonstrou também que, na medida em que a escola, como 

instituição, não reconhece esse sofrimento torna-se a causa de maior mal-estar, ou seja, 

sobrepuja a causa do sofrimento e se alia, aumentando o mal-estar. 

 Muitas outras pesquisas, convergindo seus resultados, demonstram que a 

contemporaneidade produz situações típicas em que o mal estar docente é 

potencializado em razão da horizontalização das relações, da “crise” das figuras de 

autoridade, da ditadura do consumo que reduz a escola a um local onde “se compra” um 

produto, dentre outros fatores que produzem uma crise de identidade docente e, não 

raro, com consequências para o equilíbrio psíquico do professor. 

 É necessário propor as questões discutidas por Murta (2001, p. 3): “Por que tanto 

adoecem os professores no exercício do magistério? Por que o inevitável, muitas vezes, 

é a construção de uma relação de sofrimento com o trabalho? Por que muitos desistem e 

a que custos emocionais outros permanecem?”. 

 Destaco a importância da temática da violência e do sofrimento psíquico: 

enquanto a primeira é o fator de risco para produção do trauma, somado – é claro – às 

condições psíquicas da vítima; a segunda é a evidência da produção do trauma. 

 Por fim, configura-se também como problema desta pesquisa o fato de que os 

eventos com potencial traumático são geralmente tratados pelas diferentes áreas do 

conhecimento em saúde de maneira totalizante, globalizante e generalizada. Esse fato 
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significa que os efeitos desses fenômenos de violência física e psíquica são apreendidos 

numa leitura padronizada, estandardizada, têm o sério efeito de subtrair a experiência 

singular do sujeito e podem produzir a supressão da fala (LAURENT, 2014). 

Sabe-se o quanto isso é nefasto e, dessa forma, ratifica-se que a Psicanálise irá 

privilegiar uma escuta singular do trauma, que pode ter sido gerado pela força e pela 

violência de um evento ou pela sutileza e delicadeza de um gesto, palavra ou lembrança.  

Considera-se que o sujeito submetido a um evento com potencial traumático seja 

remetido a uma experiência particular, primeira, que o constituiu. E, a partir da noção de 

trauma, pretende-se discutir das ideias que pluralizam às que singularizam e 

particularizam o sujeito.  

Portanto tratar-se-á de discutir nesta pesquisa a condição docente em outra 

perspectiva, enfatizando os aspectos psíquicos e as possibilidades de sustentar o 

trabalho como professor. E se destaca a hipótese de que, nessa perspectiva da 

singularidade de um sujeito, se encontraria campo fértil para discutir os mecanismos de 

uma prática criativa e dinâmica.  

1.2.4 Hipótese, perguntas de pesquisa e objetivos 

São claros e evidenciados os efeitos negativos do trauma, entre eles, o 

sofrimento e o adoecimento físico e psíquico. Numa tentativa de avançar e ousar, 

formula-se a hipótese de que o trauma pode ter efeito positivo,8 pois, como uma 

experiência que evoca algo da ordem do inassimilável de um cenário primitivo e 

constitutivo, confronta o sujeito com uma falta original, um desamparo primevo. Esse 

fato significa que se pode confirmar o sujeito na posição de impotência e inibição ou 

produzir efeitos de deslocamento, possibilitando a invenção. 

Explica-se melhor: a produção do trauma, decorrente do traumatismo – 

“encontro faltoso” – possibilitaria ao docente deslocar-se do lugar comum, do fatalismo, 

do sofrimento? A hipótese nos conduz para a questão nuclear que orientará esta 

pesquisa: 

                                                           
8 Grifo nosso, para destacar! 
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Diante do “encontro faltoso” (traumatismo), alguns professores sucumbem e 

alguns resistem, se deslocam de algumas posições e dinamizam seu percurso. Quais 

seriam os aspectos determinantes de tais posicionamentos?9 

Dessa pergunta nuclear, extraíram-se duas outras questões que também 

perpassarão a pesquisa: 

i. Quais as vicissitudes do trauma? O trauma pode convocar o professor à 

invenção, à criação? Há elementos condicionantes, determinantes do impasse, 

da impotência e, por outro lado, da criação e da invenção?  

ii. Professores, muitas vezes esquecidos e apagados diante da dimensão de um 

acontecimento e simplesmente reduzidos a uma categoria diagnóstica, 

poderiam construir uma resposta singular, diante de algo que emerge como o 

impossível de se assimilar e nomear? 

Assim, constituem-se objetivos desta pesquisa: 

i. Pesquisar e discutir a pertinência dos fundamentos do trauma e considerá-lo 

como um aspecto que atravessa constantemente o sujeito no exercício do 

trabalho docente. 

ii. Estabelecer a relação entre o traumatismo (encontro faltoso) e a produção do 

trauma.  

iii. Explorar e compreender os efeitos psíquicos do trauma no professor e as 

implicações no seu trabalho. 

iv. Examinar, na condição de trauma, se há e quais são os mecanismos psíquicos 

que determinam uma prática profissional docente criativa, inventiva e 

inovadora. 

Apresentam-se nos próximos Capítulos a revisão de literatura, em cuja primeira 

seção, se delineia e se discute o encontro da Psicanálise com a Educação. Na segunda, 

aborda-se o mal-estar na civilização e o sofrimento psíquico de professores. A terceira e 

última seção teórica evidencia e discute a produção sobre trauma de Freud a Lacan, 

passando por interlocutores contemporâneos. 

                                                           
9 Grifo nosso, para destacar! 
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Em seguida, propõe-se o método que orientou os caminhos da pesquisa e, nele, 

explicitam-se os critérios de elegibilidade que determinaram como os sujeitos foram 

escolhidos, e ainda, como os dados foram coletados e quais foram os procedimentos que 

guiaram as análises. 

Das entrevistas coletadas, constituiu-se o corpus da pesquisa apresentado como 

“His(es)tórias de professores” e a justificativa para esse título pode ser resgatada na 

introdução deste trabalho.  

São oito seções compostas destas his(estórias) e a narrativa mostrou-se longa e 

detalhada. A meu ver, foi necessária, pois meu desejo como aluno-pesquisador foi o de 

dar voz a esses professores e evidenciar suas experiências. Em razão da necessidade de 

se manterem a objetividade e a concisão de uma tese, essas seções foram colocadas 

como anexos. 

Por conseguinte, das his(estórias) dos professores, extraíram-se os dados 

necessários para a composição do corpus de análise da pesquisa que se fundamentou 

nos postulados psicanalíticos. Este capítulo encerra com o destaque a algumas 

regularidades conceituais observadas na análise e as discutindo.  

Por fim, termina-se esse relato de pesquisa com as considerações finais e as 

referências consultadas.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Este capítulo divide-se em três seções: a primeira apresenta e discute o tenso 

encontro da Psicanálise com a Educação e as possibilidades daí decorrentes; a segunda 

seção examina e expõe as discussões atuais sobre o mal-estar e sofrimento de 

professores, não deixando de percorrer o texto de Freud “O mal-estar na civilização”; a 

terceira e última seção apresenta o conceito de trauma de Freud a Lacan, passando por 

interlocutores contemporâneos. 

 

2.1 Psicanálise e Educação: Um encontro faltoso? 

 

Existe um tema, todavia, que não posso 
 deixar passar tão facilmente [...].  

Estou pensando nas aplicações  
da psicanálise à educação,  
à criação da nova geração. 

Freud, 1932–1933/1996, p. 144-145. 

 

O percurso desta pesquisa e o processo de escrita deste trabalho foram indicando 

a necessidade de estabelecer esse debate teórico, qual seja, da aproximação, do encontro 
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da Psicanálise com a Educação. O tempo que se passou desde a descoberta ou invenção 

da Psicanálise não fez amenizar a tensão gerada por esse encontro, que é muito bom, na 

medida em que ambos possam preservar o que possuem de único e particular. 

Esse segmento da investigação interroga em seu subtítulo se esse encontro seria 

“faltoso”. E Lacan (1964/1990) havia usado esse termo no Seminário 11, quando, ao 

tecer considerações sobre o real, indica que o encontro com o real é um encontro para o 

qual somos todos chamados. Daí ser inevitável, essencial, mas que sempre nos escapará 

à compreensão, por ser um encontro falhado ou faltoso.  

Um aforismo freudiano indica que a Psicanálise e a Educação são duas das três 

profissões impossíveis (FREUD, 1937/1996) que, por assim estarem adjetivadas, elas 

próprias conduzem ao encontro com o real, pois Lacan (1964/1990) afirma que o real é 

o impossível. E o encontro faltoso evoca o impossível.  

Considera-se inicialmente que o encontro da Psicanálise com a Educação 

maximiza e tensiona o caráter falhado e faltoso que constitui cada um desses campos de 

trabalho e do conhecimento. Contudo, mesmo apesar de falhado, o encontro com o real, 

sendo algo para o qual todos são chamados – conforme anuncia Lacan – dirige-se à 

discussão de forma a encontrar nessas vicissitudes a possibilidade de criação, nos 

termos de um “bom encontro”. 

Procurou-se desenvolver este Capítulo com um tom de discussão, 

problematização e debate, e não poderia ser diferente, tendo em vista que aqui se propõe 

a aproximar dois campos hipertrofiados pela dimensão relacional com seus objetos e, 

aproximá-los, constitui um desafio e institui a parcimônia em se emitirem afirmações e 

prévias conclusões.  

A epígrafe escolhida para abertura deste capítulo pretende destacar o desejo do 

criador da Psicanálise ao considerar que sua invenção esteja também a serviço da 

Educação e, assim, possa de alguma forma perpetuar-se. É bem certo que seu intento se 

coaduna com o desejo de Anna Freud de servir a Educação com a Psicanálise. E o 

desenvolvimento deste projeto foi revelando algumas impossibilidades, as quais serão 

apresentadas e problematizadas. 

Este capítulo destaca inicialmente a relação de Freud com a Educação, buscando 

compreender a raiz do interesse de Freud pela área. Depois, discute a sexualidade e a 

gênese de um desejo de saber, e não só nos referimos ao saber acadêmico, mas também, 
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a um saber que ainda não se sabe, que é ignorado, um saber sobre si. Consiste também 

em procurar trazer as bases psicanalíticas para se compreender a disposição para a 

aprendizagem.  

Por fim, discute-se o tão reproduzido aforismo sobre “o impossível de educar”, 

se inicia com alguns aspectos históricos da relação de Freud com a Educação. 

 

2.1.1 Freud e a educação 

 

  Freud nutria expectativas ou esperanças de que, algum dia, a Psicanálise servisse 
à sociedade de modo geral como tão bem atendia o sujeito em um processo de análise, 
levando-o a uma aventura perigosa e, ao mesmo tempo, satisfatória, rumo a um 
território desconhecido. A Educação seria um desses campos contemplados por Freud, 
que parecia ter, por essa área, uma atenção especial da mesma maneira que sua filha 
Anna Freud também viria a revelar. 

A leitura da obra de Kupfer (1992), Freud e a Educação: O mestre do 

impossível, evidenciou, no capítulo em que aborda os aspectos históricos da Psicanálise, 

que a relação de Freud com a Educação corresponde a sua própria história, pois sua 

família devotara-lhe uma atenção especial, para que tivesse sucesso no campo das 

ciências e do conhecimento. 

A história de Freud revela que, quando criança, tinha um cômodo de sua casa 

dedicado exclusivamente para seus estudos, ali passava horas com a finalidade de 

realizar leituras e outros estudos. Esse cuidado meticuloso de seus pais para que não 

fosse prejudicado impôs à sua irmã mais nova a penosa interrupção dos estudos de 

piano, pois supunham que o som do piano atrapalharia sua concentração. 

Dessa forma, o criador da Psicanálise ia se desenvolvendo num ambiente muito 

responsivo aos estudos e parece que um desejo de saber, de criação, de descoberta, de 

inovação, uma ambição intelectual parecia estar sendo gestado. 

Reconhecido e premiado nos seus estudos em nível básico e sempre destacado 

em razão de seus resultados acadêmicos, escolhera a carreira médica em razão da 

necessidade mais imediata de se manter materialmente e buscara em seus estudos e 

pesquisas sempre a superação e a descoberta. Sua biografia revela a importante presença 

de vários mestres e a relação de respeito e admiração que tinha por eles, contudo tal 
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admiração não o impedia de, muitas vezes, discordar deles ou perceber que a construção 

de um caminho autônomo pudesse lhe conduzir a outras descobertas.  

Tal posição não lhe impôs reservas em substituir um importante mestre por 

outro, quando considerava que poderia obter avanços significativos em um novo 

empreendimento.  

Esses fatos revelam a importância da Educação na vida de Freud, uma relevância 

constitutiva, pois, a partir da relação de amor e superação com seus mestres, 

demonstrava sempre uma ética que poderia ser sustentada. E, dessa forma, a Educação, 

apesar de poucas vezes discutida por Freud, recebera o mesmo rigor crítico com o qual 

construiu a Psicanálise. 

 

2.1.2 As possibilidades da Psicanálise na Educação 

Esta seção pretende expor as bases para uma análise reflexiva das possibilidades 

da Psicanálise na Educação, o encontro desses dois campos fecundos do conhecimento 

no mínimo levantam paradoxos que se pretendem aqui evidenciar. 

Diante da discussão proposta por Freud acerca do mal-estar na cultura, ou seja, 

da importância em reconciliar as exigências pulsionais ao lado do sujeito e as 

imposições e restrições advindas da cultura, percebe-se o papel fundamental da 

Educação de possibilitar à criança sua inserção na civilização, pois ela não poderá 

prescindir desse acesso. Mas, ao mesmo tempo, impõe-se à Educação o imperioso 

intento de preservar sua satisfação e garantir-lhe a capacidade de ser feliz (FREUD, 

1930/1996).  

Então, como produzir essa integração entre a inserção na cultura, preservando as 

exigências de satisfação que são constitutivas do sujeito? A questão proposta começa a 

delinear o paradoxo frutificado por esse encontro: por um lado, a Psicanálise reconhece 

os efeitos do recalque e a importância de que algo se desloque na dinâmica produzida 

naquela operação. E, na perspectiva da Educação, suas práticas estariam a corroborar 

com o recalque? De posse desses primeiros questionamentos conduziremos esta seção.  

Millot (1987, p. 73) discute, na obra intitulada Freud antipedagogo, que “O 

inconsciente dos educadores pode ser considerado como mais determinante para o 

desenvolvimento da criança que a ação educacional programada. Portanto, o essencial 



46 
 

do processo educacional escapa ao domínio dos educadores na mesma medida em que 

esses são regidos por motivações inconscientes.”. 

Essa afirmação revela um ponto de inércia que encontra o ato educativo e, além 

e apesar do planejamento e da estruturação do trabalho, as motivações inconscientes 

estão constantemente nos atravessando e impondo consequências à condição de sujeitos 

orientados pelo princípio do prazer e, por vezes, incitados a ir “além do prazer” 

(FREUD, 1920/1996).  

O ato educativo parece ter gerado um paradoxo para os principais atores da 

educação, o qual, simplificando-o ao máximo, assim se traduz: o que se quer10 e o que 

se deve11 aprender. 

Essa condição assinala e destaca um ponto de impossibilidade no trabalho 

educativo, portanto, além amplificar o problema que foi constituído ao se pretender 

“aplicar” a Psicanálise à Educação. O resultado foi que se geraram vários outros 

paradoxos. Partindo de um primeiro olhar sobre a questão apresentada, a que chama 

mais atenção é a tentativa de conciliar duas forças vigorosas e em oposição: pulsão / 

inconsciente “x” cultura / atividade programada. 

Diniz (2010) reconhece uma dupla dimensão do ato de educar, a saber: a 

primeira atribuída à função consciente do aparelho psíquico, à apreensão de conteúdos 

formais e científicos; e a segunda refere-se a um saber que não se sabe. 

Isso posto, torna-se possível identificar que uma dimensão é negligenciada e 

outra enfatizada numa sociedade constituída por valores determinados pelo capital, que 

se volta para a acumulação dos saberes formais. Por outro lado, cremos que a potência 

que é capaz de movimentar o sujeito reside na possibilidade de ser confrontado com a 

dimensão do saber que não se sabe. 

Assim, o docente tem mais um importante desafio: conduzir a termo essa dupla 

dimensão do ato de educar. E é por isso que a proposta de uma educação controlada 

conflita com uma dimensão do ato de educar que contempla um sujeito do inconsciente, 

aquele que não é senhor de suas atividades volitivas.  

Quando Lajonquière (2006) comenta a obra de Millot, destaca que, na 

Psicanálise e na Educação, temos formas de funcionamento muito distintas, chegando a 

                                                           
10

 Destaque nosso para evidenciar. 
11 Destaque nosso para evidenciar. 
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ponto de uma operar na direção oposta à da outra. Dessa oposição, surge o cuidado em 

se considerar uma aplicação da Psicanálise à Educação – ou da Educação à Psicanálise – 

fato que seria uma tarefa ainda mais parcimoniosa e até dispensável, considerando o 

risco de descaracterizar um importante campo do saber como a Psicanálise.  

Contudo uma criação tão singular, como é a Psicanálise, não deveria ser 

desimplicada de uma discussão a respeito de suas contribuições para o campo da 

Educação. 

Mrech (1999, p. X), ao prefaciar sua obra Psicanálise e Educação, reconhece 

que alguns pesquisadores e psicanalistas radicalmente puristas condenam a ideia de se 

pensar a Psicanálise fora do contexto clínico. Contudo revela que, diante do sofrimento 

a que são expostos os participantes da educação brasileira, “[...] é imperativa a 

necessidade de novos trabalhos de orientação psicanalítica que façam outras leituras do 

que se tem apresentado como o enigma da educação brasileira atual.”.  

Quanto ao que Freud postulou sobre Educação, merece destaque a pesquisa 

empreendida por Kupfer (1992, p. 12), quando se refere que “[...] entre as 3.667 páginas 

que compõem a edição espanhola das Obras completas de Freud, menos de 200 foram 

dedicadas a reflexões, análises e críticas sobre a Educação”. 

No volume XXII das Obras completas de Freud (1932–1933 / 1996), o editor de 

língua inglesa comenta que, nesse escrito, o leitor interessado no tema da Educação 

encontrará abundante material sobre o assunto. De fato, pareceu mesmo que Freud 

dedicara nesse momento uma reflexão e suas considerações especialmente voltadas para 

contribuição da Psicanálise à Educação.  

Esse texto freudiano citado faz parte da coletânea intitulada “Novas conferências 

introdutórias sobre Psicanálise”, em cujo prefácio Freud afirma que essas não chegaram 

a ser proferidas em razão de não serem mais necessárias, em razão de sua idade, 

expressar-se como membro da Universidade, fazendo conferências, e também, que uma 

cirurgia na mandíbula o havia impossibilitado de falar em público.  

Contudo Freud recorre a um artifício imaginário: coloca-se no lugar de 

conferencista e supõe o leitor como um ouvinte para então escrever seu texto e adensá-

lo como era de hábito. 

Na Conferência XXXIV, denominada “Explicações, aplicações e orientações”, é 

feita uma proposição acerca da possibilidade de aplicação da Psicanálise à Educação e 
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Freud reconhece que a temática da Educação não pode ser negligenciada, destacando: 

“Existe um tema, todavia, que não posso deixar passar tão facilmente [...]. Devo 

mencioná-lo porque é da maior importância, é tão pleno de esperanças para o futuro, 

talvez seja a mais importante de todas as atividades da análise. Estou pensando nas 

aplicações da Psicanálise à Educação, à criação da nova geração.” (FREUD, 1932–1933 

/ 1996, p. 144-145).  

Apesar da generosa e desejada intenção de Freud – o encontro da Psicanálise 

com a Educação –, foi se evidenciando que ambos os saberes se constituíram em lugares 

bem diferenciados e que tal aproximação tem alimentado um debate tenso e, ao mesmo 

tempo, criativo e produtivo.  

A educação historicamente contribuiu com a cultura, ratificando a repressão das 

pulsões e pressupondo a produção de um protótipo de sujeito “educado – instruído”. 

Desse modo, a Psicanálise surgia contrapondo-se ao processo repressivo e evocando a 

produção de uma singularidade, de um processo quase ou devidamente contrário – ou 

seja, deseducava.  

É um encontro paradoxal, contudo a ética de Freud não lhe permitia poupar-se 

de levantar essa questão e seu legado tem nos autorizado a discutir ainda hoje as suas 

contribuições para a Educação.  

Um esforço de síntese, para melhor compreender a aproximação dessas duas 

grandes áreas, foi tentado por Cifali e Imbert (1999, p. 63), quando afirmam que:  

[...] educação e psicanálise podem advir de campos teóricos e de 
práticas diferentes – que é preciso evitar que se substituam uns aos 
outros –, mas isso não exclui a possibilidade de terem elas em comum 
uma intenção que se poderia definir, esquematicamente, como a 
autonomia da criança. Essa fórmula não está presente, ao pé da letra, 
em Freud. Mas é bem isso que tratam suas evocações do Pequeno 
Hans, uma criança educada sem nenhuma intimidação, com todo o 
cuidado e com o mínimo de restrições possível. 

 

Nesse capítulo teórico constituído, essa foi a única menção à autonomia da 

criança e é fácil constatar que o termo encontra-se presente nas diversas teorias do 

desenvolvimento e na pedagogia crítica. Contudo há uma leitura muito específica desse 

termo para a Psicanálise, já que se orientam e se investigam os processos inconscientes. 

Vamos considerar que a citada autonomia da criança só é possível diante de uma 

desidentificação, se as práticas educacionais não suportarem um lugar diferente, qual 
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seja, o de promoverem alguns deslocamentos no plano das identificações. Assim, é bem 

possível que a criança não alcance tal autonomia. 

O ato educativo que promove autonomia propicia “[...] diferenciar-se do outro 

que lhe rendeu os primeiros meios de entrada no mundo (singularização). E, por último, 

encontrar seu lugar no meio de outros com os quais terá que administrar sua diferença 

(socialização).” (VOLTOLINI, 2011, p. 70). 

Diante da articulação entre a Psicanálise e Educação, foi possível compreender 

que o criador da Psicanálise percebeu que poderia ter dedicado um esforço maior a essa 

relação e reconhece seu contentamento ao perceber que sua filha, Anna Freud, tomara o 

estudo da Psicanálise aplicada à Educação como o grande empreendimento da sua vida, 

de modo que, assim, sua falta pode ter sido compensada. 

As primeiras justificativas para uma Psicanálise aplicada à Educação são 

levantadas por Freud (1932–1933 / 1996, p. 144 e 145) e, assim, poderemos numerá-las: 

primeiro, os cinco anos iniciais de vida da criança são fundamentais para a constituição 

do psiquismo. Nesse período, as primeiras manifestações da sexualidade podem 

determinar a idade madura e imprimir um modo de satisfação libidinal que estabelecerá 

uma condição de bem/mal-estar psíquico. 

Segunda justificativa, as vivências na infância invadem a percepção de um 

sujeito com um ego ainda em processo de constituição e ele pode ser considerado frágil 

e imaturo, assim podendo se inscrever como traumas. 

E terceira e última justificativa: deve-se considerar que, sobre a infância, é 

imposta, em uma pequena quantidade de tempo, a herança cultural de um longo espaço 

de tempo. São os resultados de uma evolução cultural de milhares de anos e é exigida da 

criança uma adaptação e assimilação de valores, costumes e saberes que podem causar 

embate com as diferentes singularidades constituídas, é o próprio mal-estar da cultura 

descrito por Freud. 

Por isso, na necessária reflexão para a contribuição da Psicanálise à Educação, 

Freud (1932–1933/1996) reconhecerá a relevância em se propor a análise aos pais e aos 

professores e, nem tanto, às crianças. 

Apesar de perceber os benefícios inequívocos da Psicanálise com crianças e seus 

efeitos seguros e duradouros, o criador da Psicanálise argumenta, justificando que 

crianças e adultos são, do ponto de vista psíquico, objetos diferenciados, considerando-
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se a constituição do superego. Para os adultos, seus reguladores estão internalizados, 

enquanto que, para a criança, seus reguladores, exteriorizados ainda a tornam 

supostamente mais disposta ao novo e à criação, na medida em que seus reguladores 

externos souberem a justa medida das suas intervenções, referindo-se a pais e 

professores. 

Portanto “Daí se deduz que, muitas vezes, é necessária determinada dose de 

influência analítica junto aos pais [...].” (FREUD, 1932–1933 / 1996, p. 146) e 

professores também, complementa-se, pois, há de se considerar que, em razão da 

neurose da qual muitos são constituídos, isso de alguma forma possa fazer agir de 

maneira a “sabotar” o processo de criação e educação dos pequenos. 

Freud (1932–1933/1996, p. 147) propõe uma reflexão interessante, considerando 

ainda a importância de se discutir a Psicanálise aplicada à Educação, ele argumenta que, 

de modo geral considera-se que o ideal de educação, em primeiro lugar, do ponto de 

vista da cultura, deveria ser o de ensinar a criança a “[...] aprender a controlar seus 

instintos [...]”, pois “É impossível conceder-lhe liberdade de por em prática todos os 

seus impulsos sem restrição” e ainda conclui, considerando que “[...] a educação deve 

inibir, proibir e suprimir, e isto ela procurou fazer em todos os períodos da história”. 

Essa percepção de Freud fundamenta-se em sua leitura da história e da cultura de 

sua época, contudo não quer dizer que, do ponto de vista psicanalítico, esteja de acordo. 

Ao contrário, ele próprio afirma que tal supressão dos instintos é a própria causa da 

neurose e, dessa forma, supõe-se que alguém “psicanalisado” encontre um “ponto 

ótimo” em que sua ação educativa proporcione o melhor com a menor possibilidade de 

dano. Freud afirma que “[...] é uma questão de decidir quanto proibir, em que hora e por 

que meios.” (1932–1933 / 1996, p. 147). 

Talvez, seja esse um ponto fundamental e está ligado à profilaxia do sofrimento 

psíquico e dos traumas. Dessa forma, Freud reconhece que o trabalho do educador é 

complexo, pois, em primeiro lugar, em razão da necessidade imperiosa de se reconhecer 

que há uma constituição psíquica singular, daí a encontrar meios e permitir que essa 

particularidade se manifeste e possibilite que a criança assim se inscreva na sociedade. 

Em segundo lugar, que o educador seja capaz de certa sensibilidade para 

perceber ou pressupor a dinâmica psíquica de cada uma das pequenas crianças. Essa 
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dinâmica revela os modos de satisfação pulsional, as demandas dirigidas ao outro e, 

assim, talvez consiga dosar a medida adequada de amor e autoridade. 

Por último, Freud conclui que “[...] a única preparação adequada para a profissão 

de educador é uma sólida formação psicanalítica” e que “A análise de professores e 

educadores parece ser uma medida profilática mais eficiente do que a análise das 

próprias crianças, e são menores as dificuldades para pô-la em prática.” (FREUD, 

1932–1933 / 1996, p. 148). 

O proposto até o momento evidencia a dificuldade de pensar uma prática 

psicanalítica profilática na Educação e “[...] Freud observa mais uma vez a dificuldade 

de se levar à prática a profilaxia junto às crianças, ao tempo que esboça a análise dos 

educadores como uma possibilidade sui generis para que a educação venha encontrar 

seu caminho.” (LAJONQUIÈRE, 2006, p. 6).  

A experiência de uma análise, dentre vários benefícios, pode orientar o agir 

sustentado pelo desejo, este último constituir-se-ia como uma bússola, um orientador e 

permitiria tropeçar menos, criar mais, dispor-se à invenção, ao desconhecido e ao novo.  

Um professor psicanalisado, supõe-se, assume posição desafiante diante da 

materialidade de seu trabalho e permite que seu aprendiz assim o faça também. Dessa 

forma, resistem a ceder da posição de sujeitos desejantes e, assim, 

O reconhecimento dos desejos sempre teve uma virtude pacificante: 
eis o princípio da cura analítica. Sobre este mesmo princípio, a nosso 
entender, Freud gostaria de ver fundar-se uma nova educação: deixar a 
via aberta ao reconhecimento dos desejos [...]. Este poderia ser o 
programa de uma educação de orientação analítica.  

(MILLOT, 1987, p. 106) 

 

É muito interessante observar e destacar que Freud fez questão de implicar os 

pais nesse processo. Em suas articulações, analisa que as falhas ocorridas na educação 

dos pais de alguma forma refletirão na educação de seus filhos e, então, a importância 

da experiência de análise de forma a proporcionar um contingenciamento mais 

adequado às particularidades de seus filhos e a possibilidade de lhes oferecer o que 

outrora não tiveram.  

Constata-se novamente a recusa de um ensino da Psicanálise a professores e pais 

e a defesa argumentada em prol dos benefícios da experiência analítica, se há 

possibilidade de uma profilaxia das neuroses, ela depende de a   
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[...] educação ser apresentada como uma questão de tato, um justo 
meio, a encontrar em cada caso, entre a liberdade e a coerção [...]. A 
única ajuda que [a psicanálise] poderia dar à educação e ao educando 
é de ordem... analítica. Não existiria educação analítica no sentido de 
aplicação da psicanálise à educação. Mas educador e educando podem 
se beneficiar de uma cura analítica. (MILLOT, 1987, p. 119). 

 

Há um aspecto tratado por Freud quanto às possibilidade da Psicanálise na 

Educação. E esse parece conter um teor político que faz lembrar a escola como aparelho 

ideológico do estado, um conceito estabelecido por Althusser (2003), quando aponta 

para a evidência de “[...] que toda educação possui um objetivo tendencioso, que ela se 

esforça por fazer a criança alinhar-se conforme a ordem estabelecida da sociedade, sem 

considerar qual o valor ou qual fundamento dessa ordem como tal.” (FREUD, 1932–

1933 / 1996, p. 148).  

Essa afirmação faz também retomar a noção de ideologia, na qual há um efeito 

sobre um sujeito e o faz agir sem “consciência” da causa, é o repetido aforismo do 

“efeito de apagamento da consciência” do materialismo histórico dialético. 

Considerou-se importante levantar tal questão, pois Freud alertara que tal 

problema, de certo teor político, estaria muito além da função da Psicanálise e que a 

função legítima dessa última é buscar o equilíbrio psíquico, tornando o analisante tão 

“[...] sadio e eficiente quanto é possível”.  

Freud reforça também tal noção, ressaltando que uma educação 

psicanaliticamente orientada não visa estimular a rebeldia e que um de seus efeitos seria 

justamente o de possibilitar que não se tome “[...] partido da reação e da repressão”. Ele 

afirmou inclusive que “[...] até mesmo as crianças revolucionárias não são desejáveis, 

sob nenhum ponto de vista.” (FREUD, 1932–1933 / 1996, p. 149). 

Cifali e Imbert (1999, p. 44) comentaram essa tópica freudiana, demonstrando 

que uma pedagogia tradicional foi justamente o que Freud desmontara e que “A criança 

revolucionária corre sem dúvida o risco de se revelar uma das piores realizações da 

fabricação educativa. Não há por que fabricar crianças revolucionárias e nem crianças 

dóceis.”.  

Uma educação inspirada pela Psicanálise, ou aquela em que o educador opera 

pela via do desejo, permitiria que um professor interagisse naturalmente com a criança a 
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partir da realidade das pulsões, das perguntas e dos questionamentos, da sua forma 

particular de pensar, criar e desejar.  

“A educação psicanalítica efetua de alguma maneira uma revolução potencial, 

em vez de acabada: ela prepara a independência do sujeito com relação às figuras 

autoritárias que promovem a servidão voluntária.”, explicam Cifali e Imbert (1999, p. 

45). Dessa forma, parece que a revolução possível e necessária decorre da desalienação 

e do deslocamento para uma nova posição, desejante e criativa.   

Primoroso e prudente quanto ao campo da Psicanálise e seu objeto, Freud 

procura manter rigorosamente sua criação no espaço circunscrito a ela, sua rejeição à 

formação de crianças revolucionárias demonstra que a finalidade da Psicanálise, 

incluído o campo da Educação, não é fazer assumir o discurso do mestre (LACAN, 

1964 / 1990), no qual se pressupõe a relação entre um dominante e um dominado. E, 

nessa dialética, um saber se encontra colocado e sua posse supõe somente uma inversão 

na relação entre senhor e escravo.  

O discurso da Psicanálise propõe o avesso de que só há um saber suposto e, daí, 

o sujeito é convocado a um lugar de produção de algo único e particular. Se o saber é 

suposto, ambos, professor e aluno, são convocados à superação e à descoberta.  

2.1.3 Psicanálise, Educação e a sexualidade humana 

Kupfer (1992) destaca que as primeiras formulações freudianas sobre uma 

Psicanálise presente no campo da educação foram pensadas, por seu criador, como 

orientações ou proposições para professores e pais quanto à importância de práticas não 

repressoras e de menor controle e, é claro, o reconhecimento da sexualidade infantil, 

que possibilitaria determinados efeitos preventivos sobre a instalação da neurose. 

Os estudos de Freud a respeito da sexualidade humana constatam a presença de 

uma energia radical que constitui o psiquismo e confere particularmente aos sujeitos 

uma dinâmica interna própria, essa energia nomeada como pulsão tem a satisfação 

como finalidade, mas possui um caráter imprevisível e irregular, ou seja, não se fixa a 

um único objeto, pois é desviante. Dessa forma, pode atingir seu objetivo pelas vias 

mais diversas possíveis e, nesse sentido, especialmente tais formulações interessariam à 

Educação. 

É imprescindível partir da curiosidade infantil para estabelecer essa discussão e 

as indagações, geralmente subestimadas por pais e educadores, podem trazer 
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consequências nocivas, se forem negligenciadas ou desdenhadas. A curiosidade parece 

manter uma relação de determinação do nível e da capacidade intelectual, portanto 

inibi-la implicaria consequências nefastas para a constituição e o desenvolvimento 

intelectual de um sujeito.  

Tal movimento de descoberta alimenta-se de uma inquietação sobre as origens 

da vida, o que remete às questões da sexualidade humana. Voltolini (2011, p. 20) 

destacou que “A criança começa a fazer perguntas sobre sexo quando o caminho de sua 

constituição a faz desembocar numa interrogação sobre sua origem.”.  

Na mesma direção, Cifali e Imbert (1999, p. 36) enfatizam a importância de se 

reconhecer e atender a demanda infantil de saber. Essa curiosidade é típica, 

inicialmente, sobre a origem da vida, como exemplo: “de onde vêm as crianças?”. As 

respostas conservadoras, como “a cegonha as trazem!”, ou comentários, como “você 

pergunta demais!”,  tendem a produzir certa desconfiança e inibi-las em sua atividade 

intelectual independente. O resultado é o receio, o medo de pensar decorrente da 

contradição evocada por sua curiosidade e os diferentes comentários que objetivam 

cessar a natural curiosidade infantil “[...] e, assim, asseguram para si [os adultos] fiéis 

seguidores. A intimidação revela ser o meio e o fim da educação”, continuam Cifali e 

Imbert (1999, p. 36). 

Reconhece-se a própria inibição sofrida por pais e professores quando crianças e 

essa se atualiza no trato com seus filhos e alunos, ou seja, se a natural curiosidade sobre 

as origens da vida foi tratada com pudor, tende a formar um adulto com o mesmo pudor 

para as mesmas questões, por isso há de se admitir que a atividade de ensino, mesmo 

sendo programada e controlada, é influenciada por forças constitutivas que conduzem e 

determinam suas práticas.    

A questão estabelecida de uma atividade que reprime e intimida parece, sim, 

coadunada com os ideais da civilização e, por esse motivo, não deveria alarmar tanto o 

fato de a escola corroborar com tal projeto, pois “Assim como a civilização se edifica 

sobre a repressão das pulsões, a Educação, cuja tarefa é pôr a criança a serviço tanto da 

espécie quanto da coletividade social, atingirá seus fins através da repressão da 

sexualidade.” (MILLOT, 1987, p. 41). 

E o próprio Millot (1987, p. 45) ratifica a crítica conduzida, afirmando que “A 

censura exercida sobre a palavra – quer dizer, o ocultamento da verdade, a mentira por 
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omissão – constitui assim o erro educacional mais cheio de consequências.”. E há de se 

reconhecer a histórica relação de excessos de pudor e moralidade, quando se trata da 

sexualidade humana, antes mesmo de se pensar em uma militância pouco desejada “[...] 

de uma liberalização dos costumes sexuais, o que tem que ser obtido é uma liberação da 

palavra e do pensamento.”, continua Millot (1987, p. 45). 

Se o pudor e o constrangimento de que foram vítimas os adultos quando criança 

determinam a repetição do modelo de educação que tiveram, torna-se importante 

considerar que “Os tabus que recaem sobre a sexualidade também bloqueiam a 

investigação científica: a interdição que pesa sobre o sexo também pesa sobre o 

pensamento.” (MILLOT, 1987, p. 15). Daí, a inibição intelectual guardar uma forte 

relação de determinação com a inibição da curiosidade sexual, a qual é determinada por 

essa última. A discussão sobre os fatores determinantes do fracasso escolar não pode 

prescindir de considerar a discussão proposta. 

Ao contemplar a sexualidade humana, é necessário considerar a teoria das 

pulsões e compreendê-la como um representante psíquico decorrente de estimulações 

constantes em uma fonte orgânica, fato que permitiu a Freud conceituá-la como nos 

limites entre o psíquico e o somático. 

Freud também introduziu a noção de pulsões parciais, as quais se ligariam a 

determinadas regiões do corpo que foram erogenizadas. Esse postulado é fundamental 

para validar o trabalho educativo, pois a justa medida da repressão da sexualidade 

infantil determinará uma atividade sublimatória das pulsões e seu redirecionamento para 

atividade intelectual.  

Por esse motivo, Millot (1987, p. 43) adverte que “A repressão da sexualidade 

pela educação é excessiva quando atinge a curiosidade sexual infantil, ameaçando 

recalcá-la e extinguir posteriormente a curiosidade intelectual que, normalmente, é sua 

derivada. O exercício da faculdade de pensar está intimamente ligado ao destino das 

pulsões parciais.”. 

As discussões sobre a sexualidade humana demonstram que a finalidade da 

pulsão não permanece fixada ao objeto sexual e poderia, sim, dirigir-se a finalidades 

outras, de modo que a educação poderia contribuir para a sublimação da pulsão e 

possibilitar o investimento energético em objetos simbólicos produzidos pela cultura.  
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Esse processo sublimatório “[...] torna possível que o indivíduo se volte para 

atividades ‘espiritualmente elevadas’, segundo expressão usada por Freud. São elas a 

produção científica, artística e todas aquelas que promovem um aumento do bem-estar e 

da qualidade de vida dos homens.” (KUPFER, 1992, p. 42).  

 Perceba-se então a inter-relação entre sexualidade, Educação e Psicanálise. Em 

1913, Freud (1913/1997) escreve seu “O interesse educacional da Psicanálise” e, nele, 

adverte que as recentes descobertas da Psicanálise propiciariam aos educadores a 

reconciliação com a ideia de que certas manifestações atribuídas à sexualidade sejam 

socialmente inapropriadas e perversas. Em outras palavras, Freud entendia que tais 

manifestações, se suprimidas, causando repressão, seriam determinantes no futuro do 

sofrimento decorrente da doença neurótica.  

“A Psicanálise pode também demonstrar que preciosas contribuições para a 

formação do caráter são realizadas por esses instintos associais e perversos na criança, 

se não forem submetidos à repressão, e sim, desviados de seus objetivos originais para 

outros mais valiosos, através do processo conhecido como sublimação.” (FREUD, 

1913/1997, p. 191). Freud reconhece ainda que, das piores disposições de alguém, 

partindo do julgamento da sociedade, produzem-se as mais elevadas virtudes. 

Desse modo, a Educação, vista sob o olhar da Psicanálise, deveria abster-se 

cuidadosamente de condenar e prejulgar determinadas manifestações que seriam fontes 

preciosas de criação, bastando orientá-las por direções seguras. Por fim, “O respeito do 

educador pela verdade, a liberdade de expressão e de pensamento dada às crianças, 

parecem os meios mais seguros para obter a prevenção da neurose nos progressos do 

esclarecimento” (MILLOT, 1987, p. 46). 

2.1.4 A educação como um projeto impossível 

Apesar de o tema da educação não ter recebido um artigo ou um volumoso texto 

de Freud, discutindo-o tal como fizera com outros conceitos e temáticas, sua 

preocupação com o educar sempre o acompanhara e várias citações, discussões e 

considerações estão presentes em toda sua obra, mesmo que dispersas.  

Chama atenção de psicanalistas e educadores o que afirmou em uma de suas 

últimas obras sobre as três profissões impossíveis: educar, governar e psicanalisar 

(FREUD, 1937/1996), como lembra Millot (1987, p. 151): 
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Freud, com conhecimento de causa, afirmava que era preciso incluir a 
Psicanálise entre as profissões impossíveis, ao lado da Educação e da 
arte de governar. As três repousam sobre os poderes que um homem 
pode exercer sobre outro mediante a palavra, e as três encontram os 
limites de sua ação, em última instância, no fato de que não se 
submete o inconsciente – pois é ele que nos sujeita. 

 

É preciso resistir à tentação de julgar intempestivamente essa afirmação e zelar 

pela análise contextualizada, considerando o rigor e o esmero de quem a formulou. 

Kupfer (1992, p. 12) assevera que a afirmativa freudiana pode “[...] apontar sobretudo 

os limites da ação educativa, fazendo lembrar ao educador que seu instrumento de ação 

não é assim tão poderoso como supunha.”.  

Educar pressupõe inextrincavelmente lidar com a diversidade de possibilidades 

de manifestação do desejo e o ato educativo demonstra maior vulnerabilidade por estar 

dependente de uma rede de linguagem. Desse modo, é preciso reconhecer a fonte de 

mal-entendido que pode ser a linguagem e o quanto o almejado significado nos escapa à 

apreensão. 

Se as profissões impossíveis são fundamentalmente relacionais e têm o outro 

como seu objeto de trabalho, tal impossibilidade se concretiza na medida em que se 

negam as determinações inconscientes dos sujeitos, ou seja, de que são orientados pelo 

prazer, pela satisfação, e não somente, governados por um princípio de realidade. 

Voltolini (2011, p. 25) revela que o aforismo do “impossível de educar”, não 

raro, é atribuído às contingências da própria prática, a exemplo das evidentes 

dificuldades orgânicas e operacionais das escolas. Contudo “[...] a impossibilidade em 

questão não alude ao plano prático de execução de uma determinada proposta educativa, 

[...]. Impossível não quer dizer inexequível, apontando, antes, para um inalcançável 

estrutural.”. 

O trabalho do professor o confronta com a inalcançável completude desejada 

pelas políticas de educação e os ideais sociais e familiares. Se fosse possível hipotetizar 

a respeito de uma patologização da Educação, talvez essa poderia ser a do excesso de 

idealização que atravessa de forma intensa a relação ensino/aprendizagem e revela a vã 

tentativa de completar, preencher, terminar, modelar, negando um fato comum à 

maioria dos sujeitos, o de serem cindidos e marcados pela dúvida, assim apontando para 

um inalcançável estrutural, mas em parte factível.  
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A discussão proposta transcende as dificuldades imediatas do trabalho 

educativo, pois o impossível a que se refere diz respeito a um objetivo formulado para 

um projeto de educação que se configuraria como infinitamente inalcançável. E “Os 

resultados atingidos estarão sempre aquém daqueles imaginados no ponto de partida. 

Entre os fins vaticinados e os meios postos em prática para a sua execução, quaisquer 

que sejam eles, haveria uma impossibilidade lógica.” (VOLTOLINI, 2011, p. 27). 

Mrech (2005, p. 29), ao discutir o impossível de educar, enfatiza o caráter da 

tarefa educativa como algo em constante devir, ou seja, uma tarefa que nunca termina e 

que está em constante reformulação. “É a Educação se fazendo e se refazendo no dia a 

dia. Uma prática limitada, uma Educação limitada e um professor limitado. [...] A 

Psicanálise tornou evidente que nunca houve nem haverá como se atingir a prática 

perfeita, o professor perfeito.”. 

A busca de um ideal e da perfeição parece configurar uma tentativa de mitigar 

uma angústia que é inerente ao sujeito, um afeto decorrente da falta da qual todos somos 

constituídos e que é o fundamento do que nos movimenta e dinamiza, possibilitando 

assim criação, invenção e investimentos desejantes. A Psicanálise confronta-nos com a 

falta e incita o movimento ou um deslocamento, mas não objetiva tamponar a falta, que 

constituiria o aniquilamento das possibilidades desejantes.   

É equivocado adiantar-se para decretar a inexistência da educação em virtude da 

impossibilidade, contudo há de se “[...] assinalar que, do modo como é pensada ou 

sonhada, torna-se, de direito, um fato de difícil acontecimento.” (LAJONQUIÈRE, 

1998, p. 121).  

Argumentamos em prol de uma Educação que opere na direção de “autorizar” o 

desejo na criança e no adolescente, entendendo o desejo como algo singular, 

singularizante e bússola para um sujeito.  

A observação, ainda que inicial, do universo educativo vem demonstrando um 

excesso de demanda, uma desproporção conteudista que parece visar, obturar uma falta 

constitutiva, os efeitos podem ser marcantes. “Assim, as crianças acabam sendo vítimas 

de um certo trator pedagógico que pode condená-las à inibição intelectual ou à repetição 

ecolálica de conteúdos escolares.” (LAJONQUIÈRE, 1998, p. 122). 

Na obra O impacto da Psicanálise na Educação, Mrech (2005) discute as 

propostas de educação que enunciam uma “educação para todos” e destaca que, dessa 
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proposição, excluiu-se a valorosa noção de uma educação para o sujeito que é oposta à 

ideia de uma educação para todos – o todos refere-se a uma categoria, aboliu o sujeito 

na sua enunciação.  

Portanto “[...] pensar em uma Educação para o sujeito diz respeito a um outro 

contexto, a uma outra ordem. Trata-se de pensar em um processo educativo voltado para 

o aluno, em que o importante seria privilegiar a singularidade de cada aluno, com base 

no seu contexto de vida, e não, da sua categoria social.” (MRECH, 2005, p. 25). 

Voltolini (2011) afirma que os diferentes discursos pedagógicos 

contemporâneos, sustentados por diferentes teorias pedagógicas, sugerem ao professor 

um lugar esvaziado da sua experiência psíquica. Assim é que uma proposta de educação 

progressista suporta como um de seus valores a livre iniciativa e a escolha dos alunos, 

embora as evidências venham mostrando que “[...] não é apenas reprimindo que o 

educador influi; ele influi, principalmente, como indutor de comportamento ideal.” 

(VOLTOLINI, 2011, p. 30). 

Dessa forma, constitui-se um paradoxo: “sem perceber” o professor influi e o 

aluno é influenciado e, assim, mesmo que se defenda consciente e racionalmente a 

isenção de influência, por outras vias, ela continuará a operar.  

Freud (1933/1996) havia reconhecido que uma profissão poderia ser escolhida 

ou descartada por um aluno mais em razão da influência de um professor do que como 

fruto de uma escolha isenta de processos de identificação, ou até mesmo por mera 

sugestão. 

Por conseguinte, a reflexão sobre a maneira tão sutil como um docente influi um 

aluno é uma questão vital e pertinente, pois levanta um novo paradoxo: se a educação 

prioriza a autonomia no processo de desenvolvimento, como admitir a repressão e a 

indução de comportamento ideal? 

Kupfer (1992, p. 94) discute esse impasse, reconhecendo-o como mais uma 

evidência do impossível de educar e afirma que “O professor é também um sujeito 

marcado por seu próprio desejo inconsciente. Aliás, é exatamente esse desejo que o 

impulsiona para a função de mestre. Por isso, o jogo todo é muito complicado. Só o 

desejo do professor justifica que ele esteja ali. Mas, estando ali, ele precisa renunciar a 

esse desejo.”.  
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Se, desse modo, a posição docente exige considerar esses aspectos relativos ao 

seu psiquismo, como alcançar um lugar em que assume e, ao mesmo tempo, renuncia a 

um desejo? 

Considerando ainda que possa existir uma sutil influência de um docente sobre o 

aluno, faz-se necessário destacar os efeitos da sugestão. Essa foi comprovadamente 

produtora de frágeis efeitos terapêuticos que eram temporários, pois a experiência 

psicanalítica de Freud mostrou a insuficiência dos poderes sugestivos em se produzirem 

deslocamentos efetivos na dinâmica inconsciente. No entanto, ao considerarmos esses 

efeitos de sugestão na relação pedagógica, poderia ele autonomizar e fomentar o gesto 

criativo de um aluno? 

É possível que os efeitos sugestivos sejam temporários, contudo, quando se 

influi, produzindo identificações, quando, por exemplo, um aluno se questiona: “O que 

é que faz esse professor ensinar com tanta emoção?”. Talvez, esse seja o plano em que 

um professor melhor opera e, a partir de um traço constitutivo, gera uma questão em 

torno do que deseja. Talvez, seja o passo inicial para que um aluno se questione sobre o 

seu próprio desejo. 

Portanto o debate sobre uma educação isenta e asséptica mostra-se infrutífero à 

medida que constatamos os efeitos do inconsciente sobre os sujeitos. No entanto, essa 

noção não deve ser tomada irrefletidamente, mas sim, tensionada e problematizada. O 

processo educativo deveria influir na medida em que suscita movimentos internos, 

novas identificações, e não, impor modelos autoritariamente. Reconheçamos que 

estamos tratando de processos internos (inconscientes), daí a importância da análise de 

pais e professores.  

 O debate proposto quer ratificar a impossibilidade lógica de um projeto 

educacional excessivamente controlado e sistematizado, pois, quando se está sob 

governo de processos inconscientes, muito escapa. Mas é sempre bom lembrar que, 

mesmo reconhecendo a força do inconsciente, assentimos que, por ser um sujeito, não 

há como abdicar da posição de responsabilidade diante de seu desejo.  

A Psicanálise não compactua com a noção de que somos a “folha em branco”, 

em que tudo e qualquer coisa que nela se escreve assim permanece. Afirma Voltolini 

(2011, p. 35) que “É preciso, ao contrário [...], que o sujeito se posicione em relação ao 
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que recebe do outro.”. Portanto o que se invoca é a implicação diante das vicissitudes 

que foram determinantes do psiquismo. 

Cifali e Imbert (1999, p. 28) discutem o caráter limitado do trabalho educativo e 

argumentam a favor de uma disposição organicamente determinada que orientaria a 

evolução cultural. Os estudiosos se referiam assim à pulsão sexual, de modo que a 

educação não deveria suprimir ou contribuir para reprimir tal disposição, mas se dispor 

a segui-la, e afirmaram que “É quando se opõe a essa evolução ou deseja a todo custo 

acelerar o seu ritmo que a educação se torna mais ou menos perigosa.”. 

Esses mesmos pesquisadores atestam o aspecto maléfico da repressão da pulsão, 

pois a instituição educacional almeja o padrão e o controle, sustentando uma visão de 

sujeito modelo, padronizado, assexuado, em detrimento de um sujeito singular e capaz 

de criar e inventar.  

Partindo dessa discussão, passa-se a considerar o trabalho educativo como 

limitado ou impossível, ao reconhecermos o aspecto constitutivo da pulsão sexual, 

negá-la ou suprimi-la, como pareceu historicamente à educação fazê-la assim 

coadunada com a civilização, evidencia um importante equivoco, contudo, do contrário, 

a sua “liberação” constituiria outro grande desacerto.  

Diante das manifestações da pulsão sexual, à educação caberia uma atitude 

parcimoniosa de se conduzir essa energia por um bom caminho, em que sublimada, 

encontre satisfação parcial nos diferentes objetos produzidos pela cultura.  

Isso posto, uma primeira interpretação equivocada da tese freudiana, a da 

impossibilidade da educação e possivelmente adjetivada como um pessimismo ou um 

fatalismo, pode inclusive indicar a resistência em se reconhecer as impossibilidades de 

projetos construídos pela cultura, o que não indica necessariamente que não sejam 

factíveis ou exequíveis. 

É importante reconhecer a impossibilidade de controle dos efeitos na relação 

pedagógica, por ser justamente mediada pela linguagem. Quando se supõe que haja uma 

comunicação linear entre dois egos, ocorre, na verdade, o atravessamento do 

inconsciente do educador por meio de suas palavras de modo a atingir, sem ele 

perceber, o inconsciente do seu aluno. 

E importa considerar que ocorra o inverso, ou seja, determinações inconscientes 

da parte do aluno podem atingir o professor. Dessa forma, reconhecemos que “O que há 
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propriamente eficaz na influência exercida por uma pessoa em outra pertence ao registro 

dos respectivos inconscientes. Na relação pedagógica, o inconsciente do educador 

demonstra possuir um peso muito maior que todas as suas intenções conscientes.” 

(MILLOT, 1987, p. 150). 

Kupfer (1992, p. 45) destaca e discute uma interrogativa freudiana, do motivo de 

a educação ser tão repressora e revela que, da mesma forma que o eu se levanta em 

defesa da pulsão sexual e tende a reprimi-la, “Também a civilização, pela via da 

Educação, exagera e produz efeitos semelhantes aos que podem ser produzidos pelo eu 

– a neurose. Portanto, conclui Freud, a nossa civilização, que produz uma ação 

educativa tão exageradamente severa, é neurótica.”.  

Em razão dessa dinâmica, desse conflito de forças ambivalentes, a educação vai 

se delineando historicamente como um projeto civilizatório com inclinação para a 

neurose e se justifica por meio da argumentação de Freud, em o Mal-estar na cultura, 

quando ensina “[...] que as práticas educativas são determinadas pelos recalcamentos 

sofridos pelo educador, que incidem sobre a parte infantil da sua sexualidade.” 

(KUPFER, 1992, p. 47). 

Essas formulações vão sustentando a hipótese da Educação como profissão 

impossível, pois geramos dois grandes paradoxos: primeiro, a civilização e a educação 

tendem a produzir o mesmo efeito do eu, ao se deparar com a pulsão sexual, ou seja, a 

repressão – e, como consequência, a neurose. Segundo, o educador tende a repetir o que 

outrora sofrera na infância, qual seja, para a maioria, a repressão da pulsão sexual. 

Assim é que a educação, como projeto que deveria conduzir a determinadas 

realizações e apesar das restrições impostas pela cultura, parece um projeto fadado ao 

insucesso, se considerarmos as justificativas apresentadas. Contudo a saída pela via da 

análise pessoal tem sido uma alternativa sustentável para o projeto de educação. 

Voltolini (2011, p. 35-36) discute a mestria e suas impossibilidades e, em um de 

seus argumentos, diferencia ensinar e transmitir: “Em-signar quer dizer ‘pôr em signos’, 

o que exige uma intencionalidade consciente e deliberada na direção de passar uma 

certa significação. Já ‘transmitir’ indica, feito um vírus que passamos adiante à nossa 

revelia, ausência de intenção consciente e, consequentemente, de qualquer possibilidade 

de mestria.”. Por esse motivo, a intencionalidade consciente na educação parece pouco 

poder fazer, já que parcialmente pode ser controlada. 
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 Reconhece-se como factível a aprendizagem, a Educação e o ensino, contudo, se 

colocados como uma programação rígida e o professor assumindo a mestria do ato 

educativo, tal pretensão esbarraria nos limites da própria linguagem. Assim é, pois “Em 

todo ato de fala há uma dupla emissão: aquela que tem a ver com o que queremos emitir 

e aquela que transmitimos à revelia de nossa vontade, mas que, igualmente, influi na 

comunicação com o outro e é ponto decisivo na questão educativa.” (VOLTOLINI, 

2011, p. 36). 

As elaborações psicanalíticas sobre o eu ideal e o ideal de eu parecem adequadas 

ao plano dessas discussões: se considerarmos o eu ideal como a identificação primeva, 

primitiva, com a figura do Outro numa condição de alienação, e o ideal de eu como a 

possibilidade de identificação com algo a ser, é possível considerar que “[...] um bom 

mestre é aquele que permite que o discípulo o supere, não tanto no sentido de chegar 

mais longe que ele, mas de não ver mais nele a medida da condição ideal.” 

(VOLTOLINI, 2011, p. 67). 

 Seguindo a noção de uma posição de mestre que possa ser superado, Kupfer 

(1999, p. 17) referiu-se a vários trabalhos publicados na década de 1990 que admitiam 

uma posição de educador como um “mestre não-todo” inspirado pela posição do 

analista ou orientado pelo discurso do analista (LACAN, 1969-1970/1992). Dessa 

forma, intui que o professor se autorize à posição de causa de desejo, bem contrário ao 

discurso do mestre que assume o lugar da verdade, do poder e da lei. 

 Um “mestre não-todo” dirige-se ao aluno, considerando-o singular, ativo e não 

pronto e terminado. Esse que discursivamente interroga, questiona, interpela, ressalta o 

mal-entendido. Talvez, o mais importante dessa posição seja provocar um movimento, 

um deslocamento, pois Lacan afirmava (1969-1970/1992) que algo range, quando o 

discurso não permite um giro e, assim, ratifica a repetição sintomática, o mal-estar e o 

sofrimento.   

 A ambiguidade constituída nesta discussão é inerente à posição de sujeitos 

desejantes e reflete uma dinâmica pela qual não se passa incólume. E essa é a condição 

insubstituível e impreterível para se inscrever como sujeito de maneira singular. 

 “O impossível da educação encontra aqui sua face expressamente positiva, quer 

dizer, é ela que chancela, que ratifica a liberdade humana. A educação mais bem-

sucedida é a que fracassa, permitindo que a nova geração introduza o novo.” 
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(VOLTOLINI, 2011, p. 56). Desse modo, o reconhecimento do impossível não se 

traduz em impotência, mas bem ao contrário: é o que pode impulsionar, na medida em 

que reconhece seus limites e permite que um aluno vá além das pré-postas expectativas 

e ideais.  

O enfrentamento do impossível determinaria a percepção de impotência e, 

nesses casos, vemos instalarem-se os transtornos classificados como “estado 

depressivo” ou quadros de humor deprimido, isso é uma indicação das pesquisas de 

Pereira (2016) em o Nome atual do mal-estar docente.  

Por isso, a temática do impossível importa, pois o confronto, o embate e a 

contenda imposta pelo impossível de educar implicam a produção do pior. Lacan (1972-

1973/1996) argumenta que a tentativa de repudiar o impossível culmina na impotência.  

A produção desse lugar parece hoje um dos grandes problemas da educação 

brasileira, principalmente, ao considerarmos as pesquisas mais recentes em Educação, 

especificamente sobre sofrimento de professores, quando se constata que uma grande 

parte dos afastamentos e licenças para tratamento foram determinadas pela condição de 

rebaixamento de humor ou depressão (PEREIRA, 2016). 

Retomando o debate sobre o impossível de educar e ainda que possa parecer 

pouco produtiva, alguns diriam redundante, diante do fato de que questionam: se é 

impossível,  por que discuti-la? O ponto é este: discutir para forçar o limite da 

impossibilidade e tornar algo factível. E Kupfer (1992, p. 58) interroga: “Não seria 

possível, talvez, imaginar uma filosofia educacional que leve em conta a dialética da 

vida que emana do pensamento de Freud?”. 

O pressuposto de que somos regidos pelo inconsciente permite deduzir a 

existência de contrários e cria paradoxos a serem assimilados: o amor e o ódio, a pulsão 

de vida e a de morte, o princípio do prazer e o de realidade, a atemporalidade psíquica e 

a cronologicidade da realidade.  

Somado a esses fatos, devemos considerar que, por sermos orientados por um 

princípio do prazer, tendemos a ir além e esse campo pode ser perigoso, já que regido 

pela pulsão de morte e, assim, conduziria um sujeito para o retorno ao estado inorgânico 

de onde a própria vida surgira, o estado do não-vivo. 

Quanto ao trabalho do professor, diante desse cenário, Kupfer (1992, p. 50) 

afirma que “[...] deve promover a sublimação, mas sublimação não se promove, por ser 
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inconsciente. Deve-se ilustrar, esclarecer as crianças a respeito da sexualidade, se bem 

que elas não irão dar ouvidos. O educador deve se reconciliar com a criança que há 

dentro dele, mas é uma pena que ele tenha se esquecido de como era mesmo essa 

criança! E a conclusão, ao final de tudo: a Educação é uma profissão impossível.” 

(KUPFER, 1992, p. 50). 

As descobertas de Freud não deveriam ser negligenciadas, mas sim, discutidas, 

compreendidas e, se possível, experimentadas em análise, de modo a possibilitar, 

inspirar e deslocar a ação do Professor. Kupfer (1992, p. 59) defende que “Impossível 

não é sinônimo de irrealizável, mas indica principalmente a ideia de algo que não pode 

ser jamais integralmente alcançado: o domínio, a direção e o controle que estão na base 

de qualquer sistema pedagógico.”. 

É de Kupfer (1992, p. 73) também o argumento de que um educador pode, sim, 

beneficiar-se da Psicanálise sem abandonar sua função como professor, basta que 

encontre o “ponto ótimo” que se situa paradoxalmente entre as funções de analista e 

educador, qual seja, “[...] o professor precisa trabalhar com o recalque a seu serviço, 

enquanto o analista precisa levantá-lo ali onde ele está provocando uma neurose.”.  

Trata-se, então, de uma transmissão da Psicanálise ao educador, com a 

expectativa de que seu posicionamento e suas intervenções sofram alguns efeitos de 

deslocamento e, assim, possa sustentar uma ética do desejo. 

Sobretudo, se faz necessário que o Professor possa reconhecer que “[...] a 

impossibilidade de controlar o inconsciente pode levar a uma posição ética de grande 

valor, pois nos coloca diante de nossos verdadeiros limites e nos reduz à nossa 

impotência. Por outro lado, também pode ser um saber paralisante.” (KUPFER, 1992, p. 

75).  

Por conseguinte, quais caminhos são possíveis, quando o reconhecimento do 

impossível paralisa e faz “ranger” um mecanismo que deveria impulsionar? Esse parece 

ser o momento em que as resistências, ou seja, as defesas do professor estão em 

destaque e evidência. As benesses da escuta e da análise parecem de fato 

imprescindíveis.  

2.1.5 O aprender e a Psicanálise 

A aprendizagem e o desenvolvimento não eram temas de estrito interesse de 

Freud que, como clínico, dirigiu sua atenção aos processos constitutivos do psiquismo, à 
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neurose e ao sofrimento dela decorrente. Contudo, ao formular suas descobertas sobre a 

sexualidade, percebe uma impetuosa curiosidade atravessando as crianças. “A criança 

que pergunta por que chove, por que existem noite e dia, por que... e todo o resto, 

responde Freud, está na verdade interessada em dois porquês fundamentais: por que 

nascemos e por que morremos, ou, dito de modo clássico, de onde viemos e para onde 

vamos.” (KUPFER, 1992, p. 79). 

Partindo da diferença anatômica entre os sexos, Freud postula que a criança 

busca a princípio um saber acerca dessa diferença. Alimentada pela fantasia (dos por 

quês), da subtração ou ausência do órgão sexual nas meninas e da possibilidade de ser 

subtraído do menino, esses infantes constatam de fato que algo falta ou poderá faltar.  

Essa constatação é acompanhada de uma angústia que atualiza a experiência de 

outras perdas que são constitutivas do psiquismo, a perda do seio, da exclusividade 

quando da chegada de um irmão (complexo de intrusão) e, assim sendo, “A essa 

angústia das perdas Freud chamou de angústia de castração.” (KUPFER, 1992, p. 80). 

Destaca-se a importância da angústia em razão dela mesma ser a impulsionadora 

do desejo de saber, um querer saber inicialmente sobre as questões sexuais, como um 

mecanismo regulador da angústia. 

Ao longo do tempo, a criança passa por dúvidas em relação ao lugar que ela 

ocupa no mundo, mais precisamente, ela formularia [inconscientemente] a seguinte 

questão: qual o lugar que ocupo no desejo dos meus pais? Isso se revelaria no inquérito 

“de onde vim?”, “nasci dessa barriga mesmo?” e, posteriormente, essa curiosidade, 

tendo atravessado o complexo de Édipo, sublima-se no desejo de saber sobre as coisas 

do mundo e da cultura. 

Kupfer (1992, p. 84) argumenta que “O importante a ser ressaltado é a filiação 

da curiosidade intelectual à curiosidade sexual [...] Pode-se dizer, então, que, para 

Freud, a mola propulsora do desenvolvimento intelectual é sexual.”. Assim é que a 

inteligência se beneficia de uma força motriz, que é a sexualidade e, desse modo, 

percebemos que a inibição e a repressão podem relacionar-se com alguns déficits de 

aprendizagem ou do desenvolvimento do intelecto.  

Dessa maneira, a aprendizagem depende da emergência e do tratamento das 

primeiras manifestações da sexualidade na infância, essa “[...] experiência demonstra, 
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por outro lado, que precocidade sexual e precocidade intelectual estão associadas com 

frequência.” (MILLOT, 1987, p. 44). 

“Então, a pergunta ‘O que é aprender?’ supõe, para a Psicanálise, a presença de 

um professor, colocado numa determinada posição, que pode ou não propiciar 

aprendizagem.” (KUPFER, 1992, p. 84). Se um Professor percebe que “seu lugar” é de 

depositário de algumas identificações inconscientes do aluno, que receberá em razão 

disso certa carga de afeto e se suportar projeções da ordem de saberes supostos sobre si, 

poderá suscitar no aluno movimentos internos manifestos em investigações em busca de 

saberes.  

É importante esclarecer que a Psicanálise distingue o saber sobre o mundo, sobre 

a cultura e o saber acadêmico, do saber que não se sabe e que, muitas vezes, é negado e 

inconsciente.  

A disposição para o saber que não se sabe pode liberar um movimento para o 

saber acadêmico, mas não se poderia afirmar o contrário, qual seja, que a aspiração pelo 

saber acadêmico suscite o movimento para o saber que não se sabe, pois a ânsia pelos 

saberes do mundo e da cultura em detrimento dos saberes sobre si se configurariam, 

possivelmente, como efeitos da resistência, isto é, podem ser resultado de atividade 

sublimatória. 

Novamente, confirmam-se os benefícios da análise, inclusive para uma 

experiência rica do ponto de vista intelectual e cultural. Alguém analisado é mais 

disposto e curioso para os saberes do mundo, aprende movido por um legítimo desejo 

de saber.  

O saber que não se sabe é uma possibilidade de elaboração particular, singular e 

tem relação com o “si mesmo”. Tal elaboração é possível a partir de uma operação que 

libera o desejo das amarras ou dos excessos de imposições. Portanto percebe-se que a 

demanda exagerada pela produção do conhecimento, que pressupõe a síntese de um 

conjunto de informações, pode inibir o desejo e a produção de um saber sobre si. 

Por conseguinte, o movimento produzido no aluno por um saber suposto no 

professor indica a necessidade técnica de um manejo encenativo da parte do docente. 

Tal manobra tem efeitos relevantes do ponto de vista pedagógico e é uma forma de 

sustentar a posição de um suposto saber. Desse, se depreende que o aluno se mobilize e 
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se autonomize, pois do contrário, quando o professor assume o saber, arroga o risco de 

condenar a atividade desejante do aluno.  

Tal fato pressupõe que a qualidade do laço constituído nessa interação seja 

determinante da aquisição dos saberes e do desenvolvimento das capacidades 

intelectuais. Trata-se, então, da transferência, postulado fundamental e indispensável da 

teoria e da técnica psicanalítica, pois como afirma Freud, ela é o motor de uma análise. 

Assim sendo, o seria também na relação educativa. 

Por conseguinte, o aprender e o desejo de saber têm suas origens nas 

curiosidades infantis que, por sua vez, têm origem na sexualidade. No contexto formal 

de aprendizagem e desenvolvimento, a relação com o outro tem de ser revestida de 

afeto, para que ocorra um deslocamento de um saber suposto no professor para um 

saber a ser construído. 

Ao considerar esses movimentos na relação ensino-aprendizagem, identificam-

se a importância e o poder que possui, ou pode possuir, um professor sobre seu aluno.   

O professor tem responsabilidade no manejo dessa relação.  

Kupfer (1992, p. 92) afirma que “[...] o professor, colhido pela transferência, não 

é exterior ao inconsciente do sujeito, mas o que quer que diga será escutado a partir 

desse lugar onde é colocado. Sua fala deixa de ser inteiramente objetiva, mas é escutada 

através dessa especial posição que ocupa no inconsciente do sujeito.”. 

A tarefa para um analista deveria se constituir da intensa labuta de entender 

como um desejo que a ele é dirigido constituiu-se. Logo o professor, em razão da sua 

própria dinâmica de trabalho e, por melhor que tenha sido sua formação em Psicanálise, 

pode não ter a apreensão desse processo singular, que é a atividade desejante do aluno, 

contudo bastaria que soubesse “suportar” o lugar concedido a ele nessa dinâmica 

transferencial. 

Destaca-se a importância de não assumir a condição de objeto de investimento 

sob o risco de bloquear o movimento criativo e inventivo que permitem ao aluno 

superar essa relação de investimento, como se supõe que teria superado, ao menos em 

parte, também com relação a seus pais. 

Kupfer (1992) ratifica que a responsabilidade do professor no manejo da relação 

com o aluno, conforme os postulados psicanalíticos, ocorre no enlaçamento que o 

professor assume como uma condição política. Dessa condição, resulta a importância de 
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favorecer o movimento de seu aluno ou, ao contrário, que o submeta a suas vontades, 

inibindo-o. Ser professor exige uma posição ética, que o implique em uma percepção do 

seu trabalho, de acordo com suas possibilidades e condições psíquicas e, assim, 

constitua uma posição.  

A ética, para a Psicanálise, não se constitui em um regimento duro de deveres, 

mas pode se anunciar que se trata de uma posição orientada por um desejo singular. 

Assim, a prática educativa orientada por uma posição desejante pode fomentar o desejo 

do aluno, e não fazer cessá-lo. Talvez assim seja, para a Psicanálise, o que mais se 

aproxima da ideia de aprendizagem. 

Ao refletir sobre os possíveis efeitos do desejo em cursos de formação de novos 

professores, Mrech (1999, p. 53) interroga: “Até que ponto os educadores conseguem 

desencadear em seus alunos o desejo de ensinar? Até que ponto eles conseguem levar os 

seus alunos a terem o prazer de aprender? Será que eles se revelam também como 

sujeitos desejantes aos seus alunos? Ou se apresentam apenas como máquinas de 

ensinar?”.  

As questões são mobilizadoras e nos convidam a refletir sobre ideais tão 

discutidos atualmente, como os de uma “educação sem partido”, ou mesmo “neutra”, 

“asséptica” e bem pior, uma educação “sem liberdade de expressão”, como alguns 

grupos na sociedade têm reivindicado.  

Tais ideais visam reduzir e extinguir as particularidades humanas e a diversidade 

cultural e seu efeito mais brutal e nefasto é o de aniquilar as possibilidades desejantes 

do aluno. Um professor não pode transferir um desejo para o aluno, mas pode, sim, 

inspirá-los a desejar. Esse movimento equivale a dizer que um professor pode transmitir 

(no sentido de uma infecção) para o aluno a sua própria experiência desejante. Contudo, 

do contrário, o amordaçamento do professor só fará reproduzir o mesmo efeito com o 

aluno. 

Tradicionalmente, o ensino – parcial ou globalmente – contribuiu para uma 

formação restrita, nos moldes reguladores, normatizadores e fundados na autoridade de 

uma das partes envolvidas que submetia os alunos a uma figura de mestre. “Aqui, o 

aluno poderá aprender conteúdos, gravar informações, espelhar fielmente o 

conhecimento do Professor, mas provavelmente não sairá dessa relação como sujeito 

pensante.” (KUPFER, 1992, p. 93). 
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Mrech (1999, p. 44) estabelece a argumentação de que a escola tem estimulado a 

vivência e apropriação de conhecimentos previamente propostos como modelos e 

evidencia que se prioriza “[...] um processo ensino-aprendizagem estático, segmentado e 

atemporal em detrimento da singularidade de cada criança” e defende que falta aos 

alunos “[...] elaborar um saber a respeito do seu próprio processo. Um saber que 

possibilite a eles se localizarem frente a uma determinada situação.” (MRECH, 1999, p. 

33).  

A Psicanálise permite compreender a educação e a relação que dela é decorrente 

entre professores e alunos como um processo singular e criativo, partindo de um traço 

que constituiu o sujeito para a produção de um saber e o confrontando com o novo que 

está por vir. “Assim, se concebermos a Educação como um processo em constante 

transformação, veremos que ela se abre para o futuro, e não se refere a uma pura e 

simples transmissão do passado ou de um presente prévio.” (MRECH, 2005, p. 27).  

Assim explicado, percebe-se que uma postura educativa inspirada pela 

Psicanálise pode precipitar a aprendizagem, possibilitando ao aluno e ao professor 

inspirarem-se no amanhã e em suas surpresas.  

2.1.6 Psicanálise e Educação: Um paradoxo, uma impossibilidade, no entanto um 
desafio! 

A trajetória das descobertas de Freud possibilitou perceber que o comumente 

almejado por um educador, qual seja, o controle do que se diz e do que se compreende – 

comprovado por meio da prova tradicional – é uma expectativa não factível diante da 

realidade psíquica que, sendo regida pelo inconsciente, pressupõe que o sentido a ser 

transmitido e sua apreensão fogem a qualquer tipo de controle.  

Assim, qualquer atividade humana analisada do ponto de vista de que está 

sujeita ao governo do inconsciente, considera o imponderável, o imprevisto, o que 

insurge, irrompe, fura e faz tropeçar. E, desse modo, percebe-se a condição propícia 

para o desenvolvimento do trauma, pois, afirmava Laurent (2004), tudo que não é 

programável se torna trauma.  

Portanto a Psicanálise e “Todo esforço de Freud nesse campo pode ser 

compreendido como sendo o de substituir a pretensão pedagógica de um ideal educativo 

(qual melhor modo de educar?) por uma discussão sobre as condições de possibilidade 
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de qualquer educação (o que é necessário para que haja uma educação?)” 

(VOLTOLINI, 2011, p. 11). 

A justa medida dessa discussão pode ser encontrada num equilíbrio decorrente 

do fato de que “[...] a presença do inconsciente introduz entre educador e educando um 

controle impossível sobre qualquer cartilha de bons procedimentos educacionais, pondo 

em xeque a ficção do contrato entre eles na direção de melhores resultados.” 

(VOLTOLINI, 2011, p. 12). 

Em consequência, “Falar sobre a hipótese do inconsciente a alguém poderá 

resultar – e isso é até provável – na rejeição da hipótese pelo ouvinte.” (KUPFER, 1992, 

p. 96), fato que evidencia que a hipótese do inconsciente é para ser experimentada na 

análise, e não, necessariamente, ou somente, ensinada sob risco de fomentar resistências 

e claras rejeições. 

Um educador orientado academicamente pela Psicanálise e por meio da própria 

experiência da análise é sensível ao reconhecimento de que sua ação provoca efeitos 

inconscientes no seu aluno, apesar de não saber exatamente quais sejam, mas pode 

pressupor que os melhores efeitos sejam os do movimento, da criação e da invenção.  

Diante dessa constatação, Kupfer (1992, p. 97) propõe considerar que “[...] não 

há como criar uma metodologia pedagógico-psicanalítica, pois qualquer metodologia 

implica ordem, estabilidade, previsibilidade.”. 

As principais contribuições da Psicanálise à Educação envolveriam “[...] 

essencialmente a descoberta da nocividade desta, ao mesmo tempo que da sua 

necessidade [...]. Tudo o que o pedagogo pode aprender da e pela análise é a saber pôr 

limites à sua ação – um saber que não corresponde a nenhuma ciência, e sim, à arte.” 

(MILLOT, 1987, p. 154). 

Percebemos que a Psicanálise assumiu o desafio de pensar a Educação, fazer 

proposições, lançar seu olhar analítico e oferecer o que lhe é singular: a escuta. Quando 

Kupfer (1999, p. 18) analisa o cenário em que Psicanálise se encontra diante da 

Educação, dez anos depois de lançada sua obra “Freud e a Educação: O mestre do 

impossível”, conclui que a década de 1990 foi fundamental para aproximar a Psicanálise 

da Educação e tensionar o campo por meio de discussões substanciais. A autora 

destacou, por exemplo, que Miller – em entrevista ao jornal Le Monde – reconheceu que 

“[...] a Psicanálise de inspiração milleriana passou a namorar a Educação.”. 
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Argumentando ainda a favor do desafio assumido pela Psicanálise, na década de 

1990, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo fez convênio com a 

Escola Brasileira de Psicanálise e realizou atividades em parceria, envolvendo a 

conexão Psicanálise e Educação (KUPFER, 1999). 

É ainda Kupfer (1999, p. 18) quem destaca que “Maud Mannoni, que professava 

em tese a disjunção dos campos, não deixou, contudo, de fazer a junção ocorrer na 

prática”, em razão das suas experiências com a escola de Bonneuil-sur-Marne. E ela 

afirmava que, ali, a Psicanálise não era praticada, mas se fazia presente para exercer 

uma função de “clareagem”. 

Kupfer (1999) reconhece que a “[...] a noção de clareagem coincide com a ideia 

de que à Psicanálise cabe formar o pensamento do educador”. Para além dessa função, a 

autora destaca que Mannoni reconhece que, em sua instituição, que a “Psicanálise está 

em todo lugar”. Tal fato parece demonstrar que a Psicanálise vem tensionando 

fronteiras e até ultrapassando algumas no campo da Educação. 

Também constitui um importante desafio para o educador a necessidade de se 

resolver o paradoxo do poder que é inerente à sua prática. Propomos a seguinte questão: 

como renunciar ao poder – o institucionalmente conferido e o posteriormente 

concretizado – ou não, na relação transferencial e, ao mesmo tempo, dele fazer uso “na 

medida” para promover os movimentos necessários para manutenção de uma dinâmica 

desejante? 

À questão proposta, destacamos que Lajonquière (2006, p. 13) apresenta um 

entendimento de que a Educação, sob o olhar da Psicanálise, cabe transmitir marcas de 

desejo, ou seja, “[...] transmitir marcas simbólicas que possibilitem à criança conquistar 

para si um lugar numa história [...]”. Esse é um lugar inicialmente atravessado pelo 

outro, contudo próprio e singular e que, dessa forma, está lançado na empreitada do 

desejo. 

Kupfer (1999, p. 19) ratifica o exposto por Lajonquière, quando afirma “[...] o 

que se entende por educação, que pode ser concebida como discurso social, e melhor 

ainda, como uma transmissão de marcas de desejo, [...] com o sentido de filiar o 

aprendiz a uma tradição existencial, permitindo que este se reconheça no outro.”.  

Num esforço de síntese, considera-se que o lugar de um psicanalista na 

Educação seria de alguém que faz “[...] exortações à mesura. O analista, a partir de sua 
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experiência, não pode fazer outra coisa senão alertar o educador contra os abusos aos 

que sua posição o levaria facilmente a deslizar-se.” (MILLOT, 1987, p. 154). 

Espera-se que a Psicanálise possibilite um deslocamento para um 

posicionamento que confira ao Professor a possibilidade de reconhecer que a existência 

de contrários possa ser possível: ensina-se “X” ao mesmo tempo em que o aluno pensa 

em “Y”, contudo, se lhe negamos o movimento desejante, “X” passa a ocupar o lugar de 

“Y”, ou seja, institui-se um mestre.  

Quais as possibilidades de que “Y” tenha seu espaço? Qual a chance de uma 

subversão e a criação de um “XY” ou um “Z”? Quem responde é Kupfer (1992, p. 98): 

“O encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um é que torna possível 

o pensamento renovado, a criação, a geração de novos conhecimentos.”.  

É também Kupfer (1992, p. 100) quem destaca que, segundo a visão 

psicanalítica, “[...] pela via da transferência, o aluno ‘passará’ por ele (Professor), usa-

lo-á, por assim dizer, saindo dali com um saber do qual tomou verdadeiramente posse e 

que constituirá a base e o fundamento para futuros saberes e conhecimentos.”.  

Algumas considerações foram possíveis após esse levantamento teórico a partir 

de Millot (1987): 

1. Não parece ser possível sustentar uma ciência pedagógica ou um pressuposto 

de uma pedagogia psicanalítica, considerando irreal que o recalque possa ser evitado ou 

suspenso, e ainda, é possível reconhecer uma ambiguidade de o analista e o educador 

ocuparem o mesmo lugar diante de uma pessoa. 

2. A profilaxia da neurose, mesmo tendo sido uma intenção de Freud quando 

considerou a aplicação da Psicanálise à Educação, mostrou-se uma possibilidade fadada 

ao fracasso em razão das impossibilidades de seu manejo, pois “A Psicanálise não pode 

interessar à Educação salvo no próprio campo da Psicanálise, isto é, pela Psicanálise do 

educador e a da criança. Na criança, para suspender os recalques; no educador, a fim de 

que saiba não abusar de seu papel e desprender-se do narcisismo, para que evite o 

empecilho que consistiria em situar a criança como seu eu-ideal.” (MILLOT, 1987, p. 

157). 

3. É possível afirmar que uma ética pode ser deduzida a partir da experiência 

psicanalítica, e a pedagogia poderia se inspirar para o reconhecimento e a 

desmistificação dos ideais impostos e ir em direção a um “Amor à verdade que implica 
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a coragem de aprender a realidade, tanto psíquica quanto externa [...]” e nos professores 

a transformação da “[...] impotência no reconhecimento do impossível” (idem, ibidem). 

4. Com relação ao trauma e ao sofrimento de professores, percebe-se que o 

cenário discutido, principalmente, quando se refere ao impossível de educar, dentre 

outros paradoxos, constitui-se como as condições propícias para a produção do trauma. 

 Em tempo ainda de concluir, ressalto o que Mrech (2005) considera importante 

nas conexões possíveis entre Psicanálise e Educação: em primeiro lugar, conclama à 

parcimônia, para não se entificar o que por hora já se estabeleceu, mas nos exorta para 

reconhecermos a dimensão de novos contextos, possibilidades, ações factíveis, uma 

abertura para o futuro e enfatiza a importância da pesquisa e do trabalho. 

 

2.2 Mal-estar e sofrimento de professores 

 

 Consideramos ser fundamental ter um Capítulo que aborde o macrossistema em 

que se insere o professor e as condições particulares determinantes do sofrimento 

psíquico, crê-se que essas circunstâncias se relacionariam com a produção do trauma e, 

para tanto, se fundamentou inicialmente em Freud no seu clássico “O mal-estar na 

civilização”. Em seguida, buscamos fundamentação nos autores contemporâneos que 

pesquisaram sobre o sofrimento psíquico de professores. 

Assim, esta seção está apresentada em três subseções: na primeira, discute-se o 

mal-estar na civilização; na segunda, os postulados sobre o mal-estar docente; e, por 

último, o sofrimento psíquico de professores. 

2.2.1 O mal-estar na civilização 

Freud (1930/1987) abordou sobre o infortúnio, a infelicidade, o desconforto e o 

sofrimento psíquico do sujeito inserido na civilização em contexto de relações comuns. 

O seu texto traduzido para o português, sob o título de “O mal-estar na civilização”, 

demandou um incansável trabalho de tradução para o francês e inglês e foi fruto de 

muitas discussões, inclusive com a participação do próprio Freud, para fazer representar 

adequadamente suas ideias, intenções e objetivos.  

O termo “mal-estar” havia sido escolhido após considerarem “infelicidade” e 

“desconforto”. Parece que esses termos seriam de fato equivalentes e o termo 
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“civilização” foi muito provavelmente derivado de “cultura”. É adequado, 

considerando-se que uma sociedade civil(izada) incorpora a cultura produzida ao longo 

do tempo e, conforme Freud (1930/1987, p. 96) afirmou, “[...] a palavra civilização 

descreve a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas 

das de nossos antepassados animais [...]”. Contudo vale destacar que alguns tradutores 

ainda preferem o termo cultura, em detrimento de civilização. 

Um desenvolvimento civilizatório nítido é percebido hoje quando os sujeitos 

têm alcançado certo poder e controle sobre os eventos naturais e humanos, ou seja, 

quando o ser humano almeja manipular as intempéries naturais para se proteger, desviar 

os cursos dos rios, utilizar da força física e do intelecto humano, para alcançar o que lhe 

seja útil e interessante.  

Esse movimento representa formas e modalidades de busca de satisfação e, certo 

número de vezes revela excessos, contudo são fatos que demonstram o progresso 

civilizatório. Assim, a atividade política, intelectual e até mesmo aquelas que são as 

vicissitudes da pulsão, coadunam-se também com o desenvolvimento civilizatório. 

 O eixo do texto freudiano explicita o sofrimento psíquico, em razão da 

frustração, que o sujeito experimenta ao se deparar com a inexorável relação de 

oposição entre as exigências de satisfação impostas pela natureza pulsional do humano e 

as restrições e imposições da civilização.  

O criador da Psicanálise chega a afirmar, em algumas passagens do seu texto, 

que a civilização teria sua parcela de responsabilidade na causalidade e na dispersão da 

neurose. Com o objetivo de “[...] desviar certas excitações desagradáveis que surgem do 

interior, o ego não pode utilizar senão os métodos que utiliza contra o desprazer oriundo 

do exterior, e este é o ponto de partida de importantes distúrbios patológicos.” (FREUD, 

1930/1987, p. 76).  

Dessa forma, a neurose teria os fundamentos que a determinam na frustração 

imposta pela sociedade e que o sujeito não pode suportar e assimilar. 

 O desenvolvimento cultural, em grande medida, é dependente da sublimação da 

pulsão que, assim, pode tornar possível o desenvolvimento de atividades que dependam 

do potencial intelectual, artístico e científico, tão valiosos para a civilização. 

Destacamos a importância da Educação e dos professores para o projeto civilizatório. 
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Os mecanismos repressivos e sublimatórios que constituem a vida mental do 

sujeito fundamentam-se em ideais civilizatórios. Freud (1930/1987) advertiu que tal não 

pode ser feito impunemente, pois a perda da satisfação, o desprazer e o mal-estar, se não 

forem devidamente recompensados, determinariam distúrbios em virtude de tal 

progresso. Assim é que há um preço a ser assumido pela renúncia à orientação pulsional 

e a assunção dos ideais propostos pelo projeto civilizatório. 

 Importa considerarmos que a escola, como é um aparelho institucional, fruto e 

resultante da cultura, funciona em conformidade com os ideais civilizatórios – a 

produção da renúncia ao prazer – e não passa isenta da produção do mal-estar que 

envolve, implica e impacta alunos, professores e outros atores do cenário escolar. 

Assinala-se que esse conjunto de fatores configura uma contingência importante para 

fomentar a tensão no psiquismo. 

 Por outro lado, se reconhece que a realização plena da pulsão é uma 

impossibilidade do ponto de vista da alteridade e as consequências para o sujeito podem 

ser inassimiláveis, de modo que a regulação imposta pela cultura pode propiciar uma 

atividade sublimatória necessária para as relevantes produções típicas da civilização, 

que são as artes, as ciências e os outros saberes que nos constituem e garantem a 

perpetuação da espécie.  

Assim é que se intui que não há possibilidade de considerarmos um divórcio da 

civilização, mas sim, a possibilidade de um convívio produtivo e harmonioso.  

 Conduzindo essa discussão para o campo da Educação e seus principais atores, 

nas “Novas conferências introdutórias sobre Psicanálise”, pronunciadas por Freud 

(1932-1933/1996, p. 147), há uma curta passagem em que se levanta o papel da 

Psicanálise na Educação. Nessa, há uma referência ao que seria inicialmente o objetivo 

da Educação: “Vamos tornar claro para nós mesmos qual a tarefa primeira da Educação. 

A criança deve aprender a controlar seus instintos. É impossível conceder-lhe liberdade 

de pôr em prática todos os seus impulsos sem restrição.” e, portanto, “[...] a Educação 

deve inibir, proibir e suprimir [...]”. 

Essa discussão de Freud é proposta de maneira a problematizar uma Educação a 

serviço dos propósitos da cultura e da civilização. Ele afirma que o que contribui para 

supressão dos instintos possa alimentar a doença neurótica e, assim, considera que a 
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Educação (psicanaliticamente orientada) possa atingir o melhor resultado com um 

mínimo de dano possível. 

 A argumentação empreendida pelo criador da Psicanálise ainda contempla que a 

Educação possa contribuir para atenuar ou até eliminar o fator etiológico do 

adoecimento neurótico, que se relacionaria com os traumas da infância. E, para um 

processo educativo profilático, é necessário tomar cada criança como única em seu 

processo de constituição. Freud (1932-1933 / 1996, p. 147) utiliza precisamente as 

seguintes palavras, ao oferecer essa reflexão: que o educador “[...] tem de reconhecer a 

individualidade constitucional da criança” e que deveria saber dosar a quantidade exata 

e necessária de amor e sustentar eficazmente uma posição de autoridade. 

 Freud parece muito preciso e justo nessa articulação, já que são dos poucos 

textos em que aborda a Psicanálise como possível contribuição para a Educação. E 

revela ainda que a análise de professores, educadores e pais contribuiria 

profilaticamente muito mais para o processo educativo do que a própria análise das 

crianças. Nessa mesma conferência, há uma crítica de que a Educação tem se esforçado 

para adequar a criança a uma ordem pré-estabelecida e que “[...] a Educação, segundo 

uma linha psicanalítica, também não pode justificadamente se colocar a serviço dessas 

instituições: a tal Educação deve-se dar finalidades outras e mais elevadas, isentas das 

exigências reinantes na sociedade.” (1932-1933 / 1996, p. 148). 

 Dessa maneira, a Educação não deve negar a existência de uma cultura, de seus 

bens historicamente acumulados e, muito menos, eximir-se das atividades regulatórias e 

supressoras. Contudo devem-se dar condições para que seus atores alcancem outros 

fins, talvez voltados e orientados para aspectos da singularidade constitutiva de cada 

sujeito. É possível considerar acima de tudo que a Educação não impeça a atividade 

desejante, pois essa é uma baliza fundamental da existência. 

 A reflexão proposta até o momento conduz ao aforismo freudiano do impossível 

de educar, deveremos reconhecer que tal tarefa, apesar de factível, mostra sua face de 

impossibilidade em razão de que “[...] se sabe que a natureza pulsional do homem é 

virtualmente ineducável.” (GURSKI, 2016, p. 15).  

Essa questão está em constante tensão nos debates e reflexões da articulação 

Psicanálise e Educação. A escola parece o lugar para o qual o mal-estar tem se 
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condensado, já que, sobre ela, recai uma expectativa e uma demanda desproporcional – 

muitas vezes irrealizáveis – criadas pela sociedade e pelas políticas públicas.  

 A Psicanálise já ratificou a importância do principio do prazer como sintetizador 

da existência humana, ou seja, a satisfação como eixo organizador da vida e, assim, o 

sujeito é impulsionado por esse principio orientador, o do prazer e da satisfação. No 

entanto ocorre que a civilização organiza-se de tal forma que tais satisfações se tornem 

irrealizáveis, uma medida em oposição e talvez justificada, pois um sujeito prestes a 

realizar por completo seus impulsos pulsionais, certamente terá de se haver com a 

própria morte e, até possivelmente, com a de outros.  

A satisfação irrestrita das necessidades sinaliza os riscos da abstenção da 

cautela, de modo que a civilização é o que, por um lado salva, mas também sacrifica o 

sujeito.  

 Conforme os postulados de Freud (1930/1987), a civilização teve por genitores 

duas grandes forças: o amor e a necessidade. Ou seja, em civilização, o sujeito buscaria 

com maior facilidade atender as suas demandas de amor (sexo, ser querido e querer) e 

suas necessidades físicas e de segurança. De alguma forma, a civilização também age de 

maneira a tornar os sujeitos mais felizes.  

Assim, esse sujeito se tornou em parte dependente da civilização, do mundo 

externo que lhe oferece objetos para serem causa e objeto de seu desejo, fato que, em 

grande medida, implica mal-estar, pois estará exposto às intempéries de relações, como 

rejeição, infidelidade ou morte.  

Essa discussão pareceu relevante porque esse trabalho discute o trauma partindo 

da condição psíquica do professor e a escola como aparelho instituído pela cultura é em 

parte determinante desse mal-estar. 

Segundo o criador da Psicanálise, de maneira a buscar proteção contra as 

frustrações, certos sujeitos buscam a independência dos objetos sexuais, dirigindo a 

libido para uma finalidade coletivizada ou social como o fazem os religiosos, cientistas 

e alguns artistas. Para Freud, tal amor continua sendo sexual em sua essência, ou seja, 

com a finalidade de satisfazer plenamente o sujeito e para reconhecer que a civilização 

em muito prejudicou a vida sexual dos sujeitos. Contudo também confere importância 

para o amor sublimado na medida em que permite as amizades consideradas relações 

interpessoais e valiosas numa perspectiva cultural.  
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É importante destacar que o trabalho como educador pode representar para o 

aluno a busca de satisfação sublimatória e a aprendizagem seria uma dessas por 

suposição, já que pode funcionar como satisfação substitutiva, ou como uma 

transmutação da pulsão sexual.  

Se considerarmos o aluno como sujeito desejante, será que a escola ou o sistema 

educacional têm oferecido condições adequadas para tais necessidades de satisfação? É 

possível perceber no cotidiano de alunos e professores uma importante tensão a 

atravessá-los e essa estimativa pressupõe a insatisfação e a produção sintomática 

decorrente, o que demonstra a realização enviesada do desejo. 

Ressalta-se que a inibição sexual, historicamente praticada na educação formal e 

informal, implica mal-estar e, por consequência, a busca instintiva de satisfações 

substitutivas que podem contemplar o desenvolvimento de sintomas físicos ou mesmo 

ideais civilizatórios, como os da arte, do trabalho, da ciência. Deduza-se, portanto, que a 

civilização, por ser produtora de mal-estar, também leva o sujeito a buscar reequilíbrio 

por meio de tais satisfações que se configurariam da sintomatologia da miséria neurótica 

à possibilidade da invenção e criação.  

Daí resta a consideração de que há uma constante busca de satisfação, 

retroalimentando um circuito orientado pelo princípio do prazer que envolve todos os 

participantes de uma comunidade, incitando-os a se relacionarem, imputando uns aos 

outros o mal-estar que os constituiu. Dessa forma, há de se considerar que há uma 

relação dinâmica, tensa e conflituosa entre o mal-estar e a busca de satisfação. 

Por esse motivo, o mal-estar provoca a busca compensatória em razão do 

desprazer, produzindo um novo tipo de mal-estar, pois devemos considerar que o 

prazer, mesmo quando é auto-erótico, envolve em alguma medida a participação alheia 

e, algumas vezes – quem sabe, a maioria das vezes – o prazer de uma parte, implica o 

sofrimento da outra. Quando se está excedido pela busca intensa de experiências de 

prazer, considera-se o plano da pulsão de morte. 

Assim exposto, estabelece-se que o mal-estar não poderá ser estancado, 

resolvido de forma resoluta, mas é possível que, a partir dele, o sujeito se mova ou, na 

pior das hipóteses, que vá sucumbir, em detrimento dele e, a partir daí, poderíamos 

supor a produção do trauma. 
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A discussão necessariamente incita uma ambivalência: a civilização é 

necessária, porém carrega consigo a possibilidade de geração do mal-estar e se crê que a 

Psicanálise foi assim se desenvolvendo, desvelando as contradições, problematizando, 

ampliando e reconhecendo a importância da dúvida e dos questionamentos. 

Dessa forma, considera-se que os novos sintomas da contemporaneidade possam 

ser as vicissitudes desse mal-estar e que, assim, são certamente sintomas sociais, fora da 

ordem médico-nosológica. Consideradas como um fenômeno psíquico constituído da 

realização deformada do desejo, é produto de regulação e tentativa de satisfação, motivo 

pelo qual se pode considerar que o mal-estar na civilização tornou-se fundamental neste 

trabalho. Ele é a base para compreendermos o mecanismo causal e alimentador do 

sintoma que revela o sofrimento psíquico dos principais atores do cenário educacional: 

alunos e professores, abrindo a possibilidade de se investigar e supor o trauma. 

Contemplando as significativas mudanças na sociedade contemporânea, tais 

como o incentivo desmedido ao consumo; a produção irrefreada; a assimilação 

exagerada de tecnologias de informação e comunicação; e um apelo exasperado à 

obtenção do prazer como forma de diminuição do mal-estar, é possível deduzir que o 

projeto atual de civilização diminuiria o mal-estar, mas “Contraditoriamente, uma 

sociedade mais hedonista gera uma sociedade mais angustiada e mais depressiva. A 

angústia viria como consequência insuportável da falta de regulação do prazer; e o 

estado depressivo, da incapacidade de satisfação com tal desregulação.” (PEREIRA, 

2016, p. 108). 

Assim têm se produzido novos sintomas e podem-se destacar o estado 

depressivo e os transtornos de ansiedades que não deixam de afetar os principais atores 

da escola: professores e alunos. 

 Com base em pesquisas atuais, é possível afirmar com certa parcela de 

segurança que os jovens estudantes experimentam um excesso, “[...] porque os próprios 

docentes dizem (e nós os traduzimos) que os jovens não se inibem mais em afrontá-los e 

são hoje reais portadores de formas bastante manifestas e pouco recalcadas de excesso 

ou de desregulação pulsional.” (PEREIRA, 2016, p. 25).  

Assim, cabe considerar que a escola e outras instituições produzidas pela cultura 

não estão atingindo seus objetivos, ao se avaliar sob a ótica de que, como aparelhos a 
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serviço da cultura que são, devem ser considerados responsáveis pela regulação da 

pulsão e dos excessos produzidos pelos sujeitos. 

O excesso, resultado de uma desregulação pulsional, é suscitado e estimulado, 

permitido e autorizado contemporaneamente. E já era previsto por Freud (1920/1996) 

quando formula que somos não só regidos pelo princípio do prazer, mas tendemos a ir 

além desse.  

Somado ao fato de que “[...] nosso mundo contemporâneo, à diferença do de 

Freud, tornou os excessos não algo a se recalcar, mas um direito. Estamos numa 

civilização do direito ao gozo, de sua maximização. O problema é que, quanto mais se 

acede a ele, mais ele se mostra inalcançável, e mais o sujeito se achará em dívida com o 

Supereu.” (PEREIRA, 2016, p. 153). A culpa, principal elemento presente nos estados 

depressivos, é o superávit dessa relação entre o excesso e a dívida. 

2.2.2 Mal-estar docente  

Ao discutir o sofrimento psíquico de professores, Pereira (2016) analisa as 

contingências da modernidade e supõe a relação dessas com novas psicopatologias ou 

novas modalidades clínicas do sintoma na contemporaneidade e afirma que... 

[...] não seria mais a repressão que o regeria [o sujeito], mas, 
sobretudo, o excesso. À maneira em que vivemos hoje numa cultura 
de transbordamentos generalizados e pouco recalcados, em que os 
interditos foram relativamente postos em suspensão e os significantes 
mais estáveis da tradição foram irremediavelmente interrogados, as 
dimensões de enunciação e de ancoragem simbólica cederam. 

 (PEREIRA, 2016, p. 107). 

 

O mal-estar sempre presente na civilização apresenta-se com uma nova 

roupagem e seu traje de gala parece mesmo ser o do excesso. E, somado a isso, toda 

uma ordem simbólica organizadora do psiquismo é posta em questão.  

São as evidências de que estamos, sim, num contexto pós-moderno, como 

afirmava Lyotard (1979/1988), a respeito da morte dos grandes relatos, ou seja, há uma 

incredulidade nas grandes histórias que eram/são constitutivas de valores, posições, 

crenças que compõem nossa ancoragem simbólica na cultura. Tais transformações 

produzem a percepção de mal-estar que não faz passar incólume os agentes do campo 

da Educação, acometendo-os. 

Pereira (2016, p. 35) afirma que  
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Professores se dizem angustiados ao se perceberem cada vez mais 
destituídos, desrespeitados e desautorizados por uma civilização que 
parece ter posto em declínio o “discurso do mestre” em favor do 
“discurso do capitalista”. Aderidos a este último discurso, crianças e 
jovens demonstram levar às últimas consequências o confronto de 
gerações e o desenlace com aqueles que os guiam. 

 

 Se a civilização produziu a elevação do discurso do capitalista em detrimento do 

discurso do mestre, isso nos evidencia um traço do contemporâneo, a fragilidade do laço 

social, pois, de acordo com Lacan (1969-1970/1992), o único discurso que não faz laço 

é o do capitalista. Assim bem demonstrou Pereira (2016), quando afirma a respeito do 

desenlace da atual geração com aqueles que poderiam ser as referências e as balizas 

para orientarem seus projetos de vida. 

Freud (1930/1987, p. 83) expõe que “[...] a vida, tal como a encontramos, é 

árdua demais para nós; proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas 

impossíveis” e, dos eventos que a vida nos propõe, o criador da Psicanálise sugere que 

os relacionamentos sejam a fonte mais relevante de sofrimento imposto ao sujeito. 

Por conseguinte, o princípio de realidade parece impor-se ao princípio do prazer, 

levando o sujeito a evitar o sofrimento, em detrimento da busca de satisfação e do 

prazer. “Contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa 

mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras pessoas. A 

felicidade passível de ser conseguida através desse método é, como vemos, a felicidade 

da quietude.” (FREUD, 1930/1987, p. 85).  

Nesse caso, a quietude parece refletir-se hoje nos casos cada vez mais incidentes 

de depressão, particularmente, os atores participantes da escola e, especialmente, o 

professor. É emblemático considerar a dimensão desse mal-estar que permite ao sujeito 

a quietude como única forma de saída. Essa questão deverá orientar muitas das 

discussões propostas neste trabalho.  

Pereira (2016, p. 26), em consonância com a questão em evidência, ou seja, a 

quietude como uma saída para o mal-estar, revela que “No âmbito psicológico, se esse 

mal tem um nome, é bem provável que seja o estado depressivo como a sociedade 

ocidental o experimenta na contemporaneidade. Revelamos as forças que o movem: o 

recuo do desejo, a covardia moral, a inibição de se colocar à prova e o ganho 

proveniente de tal estado.”.  
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Esse sintoma, do isolamento voluntário, da quietude, já destacado por Freud 

como sintoma em seu tempo, contudo, tão incidente e prevalente na sociedade atual não 

fez a escola e o professor passarem ilesos, pois as pesquisas de Pereira (2016) concluem 

que, se há um nome atual para o mal-estar docente, é o estado depressivo.  

Então, “Se o sintoma, como dissemos, é o que no sujeito não lhe vai bem, pelo 

sofrimento que causa, ele igualmente é o que lhe cabe bem, já que garante a esse mesmo 

sujeito algum ganho secundário advindo da satisfação narcísica e pulsional. O estado 

depressivo não seria assim apenas sofrimento, mas gozo.” (PEREIRA, 2016, p. 162). 

Ou seja, há algo que excede, que transborda, que satisfaz em parte e faz também sofrer. 

A “felicidade da quietude”, termo que trouxemos de Freud, parece caracterizar o 

lugar de refúgio diante do mal-estar e é importante sinalizar que esse sintoma denuncia 

uma impotência, uma percepção de incapacidade. E mais: há um ganho em razão desse 

isolamento. Freud já aludia a esse estado, quando afirmou a respeito do ganho 

secundário da doença. Tal fato lhe permitiu depreender que há uma parcela de gozo 

envolvida, e ainda, que esse lugar de isolamento, talvez o único possível no momento, 

em razão do sofrimento, revela a covardia moral que é marca da doença neurótica e 

efeito da condição de sofrimento psíquico. 

De modo a caracterizar melhor o exposto, retomamos Freud (1893-1895/1996, p. 

148 e 149) quando da análise e discussão do caso de Miss Lucy, atendida por ele ao 

longo de nove semanas e tendo sido considerado como um caso de histeria leve. O 

psicanalista levanta as causas e os mecanismos defensivos envolvidos na histeria, 

reconhece que o núcleo traumático seria o responsável pela determinação do quadro, 

somado ao conjunto de recursos defensivos que o sujeito possua ou não.  

Freud afirma: “Assim, o mecanismo que produz a histeria representa, por um 

lado, um ato de covardia moral e, por outro, uma medida defensiva que se acha à 

disposição do ego.” e conclui que “[...] uma dose maior de coragem moral teria sido 

vantajosa para a pessoa em causa.”. 

A covardia moral sustentada por Freud faz referência à impossibilidade de 

assimilação e absorção da tensão produzida pelo psiquismo. E, diante de uma ideia 

inassimilável, produz-se um isolamento, ao invés de um enfrentamento. Esse último, 

considerado ato de coragem moral, é um dos efeitos desejáveis da análise. 
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Numa leitura orientada pela ética da Psicanálise (LACAN, 1959-1960 / 1988), 

consideraríamos que a coragem moral se relaciona à responsabilidade de sustentar o 

desejo, o que não equivaleria a simplesmente satisfazer um desejo, mas sim, a se 

comprometer com ele, entendendo-o como causa da própria existência, da potência 

subjetiva, da possibilidade de bem-dizer a respeito de um saber do qual ainda não se 

sabe.  

A covardia moral, por ser um sinal de impossibilidade de se assumir uma 

orientação desejante, demonstra um funcionamento psíquico que “manca” e tropeça, 

revelando algo que não vai bem. Trata-se do sintoma que “[...] pode representar, por um 

lado, um ato de ‘covardia moral’, em que se cede de seu desejo em nome de certo 

apagamento ou demissão subjetiva; e, por outro, uma medida defensiva que se acha à 

disposição do Eu, medida essa que não viria a favor do desejo, mas contra ele.” 

(PEREIRA, 2016, p. 148). 

Em uma série de programas filmados para um canal de televisão e, 

posteriormente, transcritos para uma publicação, Lacan (1974 / 1993, p. 44) 

problematiza a questão do afeto e da tristeza, declarando que “A tristeza, por exemplo, é 

qualificada de depressão e é simplesmente uma falta moral, como se expressa Dante e 

até mesmo Spinoza: um pecado, o que quer dizer, covardia moral, que só se situa, em 

ultima instância, [...] do dever de bem-dizer ou de orientar-se no inconsciente, na 

estrutura.”. 

Um assinalamento importante de Lacan (1974/1993), ratificado antes por Freud, 

é que o mecanismo que produz a covardia moral opera com um rechaço do inconsciente 

que resultará em retorno no real. Assim, a inibição e a felicidade da quietude impõem 

uma consequência a um custo possivelmente difícil de assimilar. 

Retomando a reflexão para o campo da Educação, percebe-se que os professores, 

mesmo tentando insistir nas incumbências do seu trabalho, sucumbem ao trágico 

cenário que faz produzirem para si o pior, ou seja, um mal-estar laboral muito específico 

(PEREIRA, 2016).  

Esse mal-estar afirmado por Pereira relaciona-se com o estado depressivo e ele 

afirma: “Situamos esse estado muito mais no campo da ‘miséria neurótica’ do que no 

campo da melancolia, [...] o estado depressivo seria na verdade uma expressão de defesa 
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contra o horror ante o vazio da existência ou contra o horror por não se achar em 

condições de atender às demandas do outro social.” (PEREIRA, 2016, p. 148). 

A Educação tem de fato sido atravessada por um excesso de demandas, às quais 

se somam com aquelas que o próprio professor traz consigo internalizadas. A resultante, 

considerando o impossível de educar, tem sido para muitos a produção do pior 

(LACAN, 1972-1973/1996).   

Como fator sintomático e compensador do mal-estar, no campo da Educação, 

observa-se a escola e muitos dos seus atores sob efeito de medicamentos, ou seja, 

aderidos a uma ‘cultura da medicalização’: do professor adoecendo/doente e 

medicalizado ao aluno que vem de casa com sua prescrição medicamentosa a até uma 

situação de sugestão da própria escola sobre a necessidade de medicar o aluno. Um pior 

cenário pode ser contemplado diante do uso de entorpecentes, que não é raro nem 

incomum. 

Entendemos essa realidade como mais um dos efeitos da contemporaneidade e 

“Como consequência, haveria uma tendência atual ao transbordamento de gozo 

generalizado, à passagem ao ato e à overdose como formas de compulsão à repetição.” 

(PEREIRA, 2016, p. 109). Ou seja, vivemos em uma sociedade do excesso e que produz 

sintomas coerentes com o modo de vida dos seus sujeitos. 

 As substâncias tóxicas foram contempladas na abordagem de Freud quando as 

considerou um veículo na luta contra a infelicidade e o sofrimento. É possível marcar 

historicamente, pois há registros que datam de 6.000 anos passados apontando o uso de 

plantas alucinógenas por seres humanos. E, hoje, a indústria e a ciência farmacêutica 

têm conhecidos mais de 24.000 medicamentos utilizados para o sofrimento e o mal-

estar.  

Por isso, Freud sinalizava a respeito do papel dessas substâncias no processo de 

funcionamento da libido, pois há de se considerar que tais substâncias objetivam a 

produção imediata de prazer e certa autonomia do mundo e do outro para a busca da 

satisfação, um refúgio das preocupações e pressões da realidade. Contudo Freud 

(1930/1987, p. 86) nos alerta para “[...] essa propriedade dos intoxicantes que determina 

o seu perigo e a sua capacidade de causar danos. São responsáveis, em certas 

circunstâncias, pelo desperdício de uma grande quota de energia que poderia ser 

empregada para aperfeiçoamento do destino humano.”. 
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 Algumas estatísticas, dentre elas a da ANVISA (BRASIL, 2017a), revelam 

dados sobre os medicamentos mais vendidos em 2016: têm batido o segundo lugar de 

vendas os antidepressivos categorizados como medicamentos para o sistema nervoso 

central e esses estão abaixo apenas dos medicamentos para tratamento de problemas 

cardiovasculares. 

Esse dado corrobora a alta incidência do estado depressivo na população 

brasileira e o problema que se formula a partir desse dado é o quão grave é a situação 

para uma pessoa. Dessa maneira, a única saída a ser contemplada é exclusivamente uma 

droga. Ou seja, percebe-se o potencial que possui uma substância de modo a se 

constituir como objeto de satisfação substitutiva para um sujeito.  

 Ao nos induzir à reflexão sobre o mal-estar na cultura, Freud propõe algumas 

saídas para um contexto necessário para a sobrevivência da raça humana e, ao mesmo 

tempo, um fardo pesado a ser carregado. Desse modo, o sujeito deve considerar “[...] 

quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo, de até onde é levado 

para tornar-se independente dele e, finalmente, de quanta força sente à sua disposição 

para alterar o mundo, a fim de adaptá-lo a seus desejos. Assim, sua constituição 

psíquica desempenhará papel decisivo, independente das circunstâncias externas.” 

(FREUD, 1930/1987, p. 91). 

 Reconheça-se que Freud destaca a constituição psíquica como o elemento 

resolutivo, em detrimento das condições externas, para uma tentativa de síntese do mal-

estar. Na abordagem sobre o trauma na Educação, procuramos transcender a situação 

provocadora do traumatismo para analisar, à maneira como propôs Freud, a condição 

particular do sujeito e a produção do trauma.  

Assim, a operação analítica possibilita nos inscrevermos como sujeitos 

singulares na civilização. Essa inscrição pressupõe a implicação a partir da capacidade 

inventiva e criativa, capaz de dinamizar as relações e não se assujeitar a todas as 

condições impostas. Tais condições dependem, indubitavelmente, da constituição 

psíquica do sujeito e, desse modo, iremos considerá-la e discutir de que maneira a 

escuta analítica pode beneficiar o sujeito. 

 A violência, fenômeno marcadamente humano nas suas diferentes 

apresentações, tem feito parte da vida em sociedade e a escola, com seus atores, não 
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passaram incólumes a ela: alunos, educadores e pais, por vezes, se enfrentam e violam 

os direitos naturais. 

No intuito de compreender tal manifestação humana, Freud (1930/1987, p. 117) 

postulou que “[...] a inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos e 

supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba nossos 

relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio 

de energia” que pode constituir uma ameaça constante de desestruturação da sociedade. 

A energia instintiva que nos confere a vida pode também conduzir-nos à 

desintegração e essa discussão, sempre presente na sociedade e nos meios científicos e 

culturais, não contempla diretamente a pulsão que orienta o destino dos sujeitos. No 

entanto Freud alerta-nos para o fato de que as restrições impostas pela civilização, como 

as leis e os valores universais de amor ao próximo, têm por intuito a sublimação do 

impulso, da energia que é radicalmente sexual. 

Pereira (2016) tem discutido que, na contemporaneidade, os valores 

determinados pela lógica consumista inspiram diferentes posições e se ratifica um 

narcisismo, um isolamento, a intolerância para as diferenças, fato que tem reflexo na 

dinâmica pulsional, já que, na cultura capitalista, tudo se torna mercadoria e toda pessoa 

passa a ser uma consumidora plena de direitos. Assim, há que se considerar que: 

[...] ao se liberar o gozo, ao elevá-lo à condição de direito, libera-se 
também o ódio e suas arcaicas formas de segregação e de impulso à 
morte. [...] Porém, hoje, o disseminamos e o capilarizamos a ponto de 
a pulsão de morte vir a compor de maneira banal as relações sociais e 
a psicopatologia de nossa vida cotidiana. Não resta dúvida de que 
experimentamos tempos ácidos de ódio generalizado e muito pouco 
reprimido (PEREIRA, 2016, p. 37 e 38). 

 

 Assim ocorrendo, “[...] se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas 

à sexualidade do homem, mas também, à sua agressividade, podemos compreender 

melhor porque lhe é difícil ser feliz nessa civilização.”, pois “[...] trocou uma parcela de 

suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança.” (FREUD, 1930/1987, 

p. 119).  

Freud percebera que a tentativa de buscar equilíbrio, segurança e controle nas 

relações comuns atribui um preço. E, talvez hoje, esse custo esteja sendo reivindicado e, 

possivelmente, a educação esteja na linha de frente de recepção dessas exigências, ou 

seja, cobram da escola uma dívida que é da civilização – de um macrocosmo. Dessa 
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forma, intuiu-se que a escola tem sido o local de convergência do mal-estar produzido 

pela cultura. Mas isso se constitui por enquanto apenas como uma questão hipotética. 

 Viver em sociedade ratifica a divisão da qual somos todos constituídos, estamos 

sempre incitados à dúvida, confrontados com paradoxos, por exemplo: se a civilização 

promove a repressão da sexualidade na sua radicalidade, por outro lado, desenvolve 

mecanismos em que essa mesma energia retorne, requisitando a premissa da satisfação e 

provocando transbordamentos.  

 Por isso, diante do ímpeto agressivo e da violência, a civilização pretende 

desenvolver mecanismos de controle e contenção da pulsão de morte revelada nesses 

atos. Esse processo não faz passar isento um sujeito, pois o implica em consequências 

psíquicas, considerando ainda que “[...] mesmo quando a pessoa não fez realmente uma 

coisa má, mas apenas identificou em si uma intenção de fazê-la, ela pode encarar-se 

como culpada. Surge então a questão de saber por que a intenção é considerada 

equivalente ao ato.” (FREUD, 1930/1987, p. 128).  

Os postulados de Freud demonstram que a perspectiva da ameaça, da perda do 

amor e a decorrente percepção de desamparo faz com que o sujeito se infrinja a culpa e 

as consequências decorrentes de tal afeto. Dessa forma, a culpa é estritamente um medo 

da perda do amor de alguém que se quer muito bem.  

Assim, atribuir a possibilidade da perda do amor para produzir a culpa parece 

um mecanismo eficiente para controle da massa, um mecanismo repressivo. Resta 

perguntar se ainda é eficaz como parece ter sido outrora. 

É imperioso tratar do sentimento de culpa como um afeto que constitui o mal-

estar na cultura, já que “[...] a civilização obedece a um impulso erótico interno que leva 

os seres humanos a se unirem num grupo estreitamente ligado, ela só pode alcançar seu 

objetivo através de um crescente fortalecimento do sentimento de culpa.” (FREUD, 

1930/1987, p. 135). 

A culpa é a argamassa das relações e o projeto de civilização não a colocaria em 

questão em razão da orientação para o principio do prazer. A culpa tem servido para 

modular as ações em comunidade, ao mesmo tempo em que faz instalar um paradoxo, 

pois o mesmo sentimento de culpa pode imobilizar o sujeito a ponto de se isentar de se 

implicar como desejante na rede de relações. Tal afeto é explicado no enredo da...  
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[...] tensão entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, 
[a culpa] expressa-se como uma necessidade de punição. A 
civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão 
do individuo, enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu 
interior um agente para cuidar dele, como uma guarnição numa cidade 
conquistada. 

 (FREUD, 1930/1987, p. 127).  

 

 A partir do exposto, depreende-se a culpa como elemento sintetizador da 

neurose, que alimenta uma tensão, é mantida na civilização como garantia da sua 

existência e, simultaneamente, determina as consequências da miséria neurótica. 

Deve-se reconhecer que ela se faz presente, também, na relação entre alunos e 

professores e pode resultar no insucesso da função educativa na medida em que produz 

a cessão do desejo. 

Propõe-se refletir a partir de Freud (1930/1987) que, ao longo das suas 

elaborações sobre o mal-estar na civilização, considera que as barreiras para satisfação 

do instinto humano seriam criadas e impostas pela cultura. E a escola, como um 

instrumento a serviço da cultura por meio da educação, contribuiria para elidir, levar à 

renúncia ou suprimir a atividade desejante.  

Percebe-se que o mal-estar instala-se em razão das renúncias à satisfação. 

Ressaltamos que, no texto freudiano, há uma ponderação de que, sem a educação 

formal, o processo de repressão do instinto ocorreria como um fenômeno fixado, tal 

qual um evento orgânico ou hereditariamente determinado. Ou seja, ele independe de 

um único aparato institucional e, se a escola inexistisse, outra instituição social estaria a 

promovê-la. Assim, a escola é, atualmente, exigida pela sociedade para ser a principal 

agenciadora desse mal-estar. 

 Dessa forma, entende-se que o mal-estar docente deve ser considerado como um 

fenômeno típico das relações pessoais, que o contempla como decorrente da nossa vida 

em comum. Contudo ignorá-lo é incorrer em um grave erro, o de perpetuarmos um 

circuito de angústia e mal-estar que também envolve outros sujeitos, como os alunos e a 

escola que, além da instrução, deve preocupar-se com a formação e o desenvolvimento 

pessoal. 

Destaca-se a importância de os professores e gestores do sistema educacional 

perceberem a orientação desejante desses sujeitos que compõem o cenário escolar. 

Ninguém passa isento, do ponto de vista psíquico, quando uma instituição social tão 
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importante como a escola deixa de reconhecer que seus sujeitos são orientados pelo 

princípio do prazer, e não somente, da realidade. 

 As considerações freudianas colocam-nos diante de um paradoxo: a civilização é 

necessária, garante a sustentabilidade da espécie e a protege. No entanto também traz o 

infortúnio da repressão dos impulsos e a tese freudiana considera que podemos “[...] 

esperar que o processo desenvolvimental do indivíduo apresente aspectos especiais, 

próprios dele, que não são reproduzidos no processo da civilização humana.” (FREUD, 

1930/1987, p. 143).  

 A tese freudiana merece destaque, pois afirma a existência de um aspecto 

especial [singular] no sujeito, com este detalhe: não se determina em razão da cultura. 

Assim, é constitutivo e particular, embora dependa da cultura para seu reconhecimento. 

Isso posto, não se admite um divórcio entre o sujeito e a civilização, mas se defende, 

sim, uma reconciliação. Dessa maneira, o aspecto que particulariza e singulariza um 

sujeito pode ser reconhecido pela cultura. 

 É preciso, contudo, que a aparente antítese da luta do sujeito com a civilização 

não seja vista somente pela óptica de certa irreconciliação entre as pulsões de vida e de 

morte, mas sim, um embate na perspectiva de um bom funcionamento da libido. E é 

preciso admitir a assimilação e a harmonização final, por mais que pareça um cenário 

pessimista ao considerar a civilização como opressora do sujeito (FREUD, 1930/1987). 

 Percebe-se que a grande questão com a civilização é nunca prescindir dela, mas 

pelo contrário, criar laços que possam sustentar um objetivo em comum. Freud alerta 

para o fato de que a civilização contribui para o desenvolvimento do que há de singular 

no sujeito, que preexiste antes mesmo da sua entrada na cultura. 

Dessa forma, ambos os processos – o de desenvolvimento pessoal e comunitário 

– poderão ser assimilados, ou se assim se puder dizer, harmonizados. Da mesma forma 

que “[...] um planeta gira em torno de um corpo central enquanto roda em torno de seu 

próprio eixo, assim também o indivíduo humano participa do curso do desenvolvimento 

da humanidade, ao mesmo tempo em que persegue o seu próprio caminho na vida.” 

(FREUD, 1930/1987, p. 143).  

Talvez esse seja o grande objetivo da escola e dos professores: garantir ou 

contribuir para o desenvolvimento individual [singular], ao mesmo tempo em que 

assegura a coesão grupal e comunitária. 
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2.2.3 Sofrimento de professores 

Esteve Zaragoza (1999) publicou sua pesquisa intitulada O mal-estar docente, 

que pode ser considerado um marco nas pesquisas sobre os fatores que afetam o 

trabalho dos professores e geram adoecimentos. O autor discute, dentre muitas questões, 

o próprio conceito de mal-estar que produz ambiguidades e se torna carregado de 

sentidos, mas defende sua utilização à medida que ainda não se identificaram os fatores 

causadores desse mal-estar.  

Zaragoza anuncia que o mundo ocidental produz condições de existência que 

desencadeiam o mal-estar e estão relacionadas a violência excessiva, indisciplina e 

outros fatores que fomentam uma crise de identidade do professor. É importante 

destacar que sua discussão contemplou preferencialmente os fatores externos que, ao 

incidirem sobre o docente, produzem a degeneração ou a precarização da eficácia do 

trabalho.  

A argumentação desse pesquisador dirige-se de maneira a caracterizar o mal-

estar do professor como decorrente da falta de condições sociais para o exercício do seu 

trabalho. Nessa linha de reflexão, Pereira (2016, p. 221) problematiza o contexto em que 

se insere o professor e reconhece que há 

[...] uma crise decorrente do deslocamento dos valores tradicionais. 
Tais valores nunca foram tão interrogados, e a educação escolarizada, 
uma vez pautada na tradição, também vem sendo severamente posta 
em questão. Isso surge de todos os lados: dos alunos, que não se 
identificam com uma escola até então destinada a poucos; dos 
professores, que se acham lançados a sua própria sorte; das famílias, 
que exigem da escola contemporânea uma adequada formação moral 
para seus filhos; dos gestores, que precisam equacionar essas e outras 
tantas demandas. 

 

Esta seção objetiva levantar e problematizar os fatores internos que determinam 

o sofrimento psíquico do professor, contudo não deixa de reconhecer que “Muitas 

pesquisas não mitigam o risco de encontrarem o que de antemão já se sabe: que a 

organização e a condição do trabalho do professor o padecem.” (PEREIRA, 2016, p. 

55). Ou seja, há importantes fatores externos que contribuem para condição de 

sofrimento psíquico do professor e podem configurar-se potencialmente em condições 

de traumatismo para o docente. 

A profissão docente é considerada pela Organização Mundial do Trabalho como 

uma das mais estressantes, com forte incidência de elementos que conduzem à síndrome 
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de burnout.12 Esse fenômeno atinge professores de diferentes países e parece portar um 

caráter epidêmico mundial que extrapola as fronteiras nacionais (NOAL, 2003; 

CARVALHO, 2003 apud SOUZA; LEITE, 2011, p. 1.116). 

 De acordo com o dado apresentado, o adoecimento psíquico de professores 

parece um fenômeno mundial e, desse fato, ao menos uma questão pode ser extraída e 

poderá guiar as discussões que venham a atravessar este trabalho: mesmo sob condições 

externas adequadas para o trabalho, o professor adoece? 

Continuamos a considerar a importância dos fatores psíquicos na determinação 

do sofrimento de um sujeito, apesar de não desconsiderar os fatores externos. Contudo 

parece importante contemplar que a geração do trauma esteja relacionada a 

determinantes de ambas as bases, a dos fatores externos e a dos internos. E as 

evidências têm apontado até o momento que a constituição psíquica tem sido 

determinante para a produção do trauma. 

Pereira (2016) levanta dados de diferentes fontes que versam sobre mal-estar e 

adoecimento de professores e constata que várias pesquisas de base qualitativa 

concluíram a favor do aumento de casos de morbidades psíquicas que incidem nos 

professores. Ainda assim, por outro lado e em oposição, há pesquisas que demonstram 

que esse sofrimento docente está circunscrito a uma média. Apesar da ambivalência da 

constatação, é importante considerar que: 

Nessas pesquisas, o sujeito na sua singularidade, suas ambivalências, 
incertezas, irrupções, pulsões, incongruências, ou seja, na sua divisão 
fundamental entre o social e si mesmo, demonstra desaparecer. A 
grande maioria das pesquisas tanto com maior quanto com menor 
‘envergadura’ demonstram verwerfen (desligar, forcluir) o sujeito, 
mesmo sendo tais pesquisas a ele endereçadas e para ele realizadas. 

 (PEREIRA, 2016, p. 43). 

 

 Araújo e Souza (2013, p. 6) investigaram prontuários médicos de professores da 

rede estadual de ensino de Belo Horizonte. Os docentes que passaram pelo 

departamento médico foram afastados por transtornos mentais e de comportamento e 

terminaram adaptados, vindo a executar funções alternativas em razão de não 

conseguirem voltar para suas atividades como docente. 

                                                           
12 A denominada Síndrome de Burnout foi descrita no início de 1970 e indica uma condição de 
esgotamento físico e mental relacionada especificamente ao trabalho. Dessa forma muito específica de 
nomear o estresse profissional, decorreram estudos sobre grupos profissionais específicos, como os 
profissionais de saúde, de finanças, segurança, educação e outros.  
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Nesse relato de pesquisa, as autoras constataram que “[...] 45% dos professores 

das escolas públicas sofrem de transtorno depressivo recorrente; 33%, de transtorno 

ansioso; 10%, de transtorno afetivo bipolar; 10%, de reação ao ‘stress’; e 2%, de 

transtorno de adaptação e outros.”.  

Na entrevista com professores afastados por adoecimento psíquico, essas 

pesquisadoras apresentaram os seguintes dados: 41% dos professores referiram como 

causa do seu afastamento as condições de trabalho, tais como, a vulnerabilidade social 

da escola, o comportamento dos alunos, os confrontos físicos, verbais, a difícil relação 

com chefias, colegas e outros motivos. 

Ao concluírem, afirmaram que restava ao professor a sensação predominante de 

impotência, insegurança e desmotivação e destacam: “A maioria dos professores 

atribuiu a problemas relacionados ao trabalho como a causa do seu adoecimento 

psíquico: queixam da rotina, da utilização precária de seu potencial e competência, bem 

como, das condições inadequadas de trabalho e riscos a que estão expostos.” (ARAÚJO 

e SOUZA, 2013, p. 8). 

Segundo Mendes (2007), a saúde no trabalho está relacionada às tentativas de 

transformação de situações adversas no movimento de busca do prazer e fuga do 

sofrimento e acrescenta que não é a ausência do sofrimento que sugere um 

comportamento saudável, e sim, as possibilidades internas e externas de o indivíduo 

transformar o sofrimento por meio da tomada de consciência de suas causas, dos 

conflitos e frustrações que o geraram (ARAUJO; SOUZA, 2013, p. 4). 

 Alguns dados vão ratificando que o mal-estar e o adoecimento de professores 

têm predominância psíquica e que o contexto externo tem influência, mas se constata 

que os pesquisadores desse campo são enfáticos ao considerar as condições internas 

desses professores, ou seja, aspectos psíquicos e constitutivos. 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado nas pesquisas sobre o sofrimento de 

professores é a constatação de que a pesquisa bibliográfica empreendida por Pereira 

(2016, p. 69) lhe permitiu aferir, levando-o a afirmar que “[...] a grande maioria dos 

trabalhos estrangeiros [...], na contramão dos brasileiros mais recentes, permite-nos 

relativizar a ideia correntemente aceita de que os professores padecem de desordem 

psíquica acima da média da população em geral.”. 
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 Essa evidência desmobiliza ou coloca em questão as inúmeras hipóteses de que 

o ambiente educacional produz vulnerabilidade. Desse modo, deve-se considerar que 

haja uma parcela de responsabilidade intrínseca ao sujeito que padece.  

As pesquisas sobre o mal-estar e o adoecimento psíquico de professores são 

quantitativamente superiores com professores do ensino básico (englobando a educação 

nos níveis infantil, fundamental e médio). Por essa razão, destacam-se duas pesquisas 

com professores do ensino superior: uma discutindo os efeitos do produtivismo 

acadêmico; e outra, os efeitos de determinadas condições mais genéricas de trabalho. 

 A tese de Pimenta (2014, p. 208) discutiu os efeitos de subjetivação13 nos 

professores de pós-graduação sujeitos a políticas de produção acadêmica categorizada 

como produtivismo acadêmico. 

Na intenção de qualificá-la como uma “doença” que assola esses trabalhadores 

docentes submetidos a exigências de resultados que os classificam e normatizam suas 

práticas, atinge-os “[...] em seus corpos e comportamentos, constituindo-se em uma 

anatomia biopolítica, cujas estratégias de dominação são efetivadas através do controle 

e da disciplina, numa espécie de sujeição dos que são percebidos como objetos e a 

objetivação dos que se sujeitam”, dessa forma resultando em agravamentos. Alguns 

sujeitos pesquisados foram caracterizados a partir da sintomatologia da síndrome de 

Burnout. 

 A pesquisa de doutorado de Elias (2014) analisou o trabalho de professores de 

instituições de ensino superior privado e relacionou as condições de trabalho com a 

produção do adoecimento psicológico desses profissionais.  

A pesquisadora problematiza a condição de trabalho do docente do ensino 

superior e destaca como as principais condições que levam ao adoecimento desses 

professores o crescimento desproporcional dessas instituições, fato que determinou a 

precarização da condição de trabalho, a baixa qualidade decorrente, a perda do 

reconhecimento, a injusta remuneração dos professores, a imposição para assunção de 

diferentes disciplinas – muitas vezes, em desafino com a formação – a contratação por 

hora/aula, a variação da carga horária ao longo das mudanças de semestres, a tendência 

                                                           
13 O termo subjetivação foi utilizado com o sentido do arcabouço teórico de Foucault pela pesquisadora. 
Por subjetivação, entendam-se as práticas que produzem o sujeito, ou seja, aquelas que têm efeitos sobre 
seu psiquismo. 
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à otimização dos processos, como a transformação de aulas presenciais em virtuais, 

dentre outras, são as evidências de que esse profissional também padece.  

De maneira a caracterizar esse cenário, a pesquisa de Elias (2014, p. 20) discute 

a presença massiva dos interesses capitalistas e a construção de um mercado 

educacional. Ela discute que a mercantilização da educação expropria o usuário (aluno) 

dos direitos à formação de qualidade e destaca: 

A educação foi incorporada ao capital e hoje tem a função de sustentar 
o mercado e a nutri-lo de mão de obra especializada. [...] Desta forma, 
o trabalhador da educação arca com as consequências da perda de 
sentido em seu fazer, com a desvalorização e a precarização, 
manifestando em seu corpo e psiquismo os efeitos deletérios deste 
sistema educativo.   

 

Assim sendo, o sofrimento psíquico de professores é fenômeno que atinge esse 

trabalhador de todos os níveis de ensino, os contextos podem ser diferenciados, mas a 

condição de sofrimento é comum. E tal fato permite concordar com Pereira (2016, p. 

147), quando escuta professores em condição de adoecimento e sofrimento psíquico e 

percebe que não é possível atribuir a uma única causa tal sofrimento. 

O pesquisador reconhece, por exemplo, que a relação com determinados alunos 

pode sim contribuir para o surgimento de alguma morbidade e afirma que a condição de 

mal-estar docente está muito mais relacionada com “[...] algo, talvez, que diga respeito 

muito mais à ‘covardia moral’, ao ‘recuo do desejo’ ou à ‘fuga para a doença’. Essas são 

expressões freudianas que parecem reatualizadas de certa forma na ‘miséria neurótica’ 

que, no geral, esses professores apresentam com seus dramas microfísicos e 

cotidianos.”. 

Dessa maneira, privilegiando os aspectos que marcaram a experiência desses 

sujeitos, conduziremos agora a análise do corpus da pesquisa que investigará o trauma e 

suas vicissitudes.   

 

2.3 O trauma: Começando uma discussão 

  

A Psicanálise tem como uma das suas principais bases originadoras e 

sustentadoras os estudos sobre o trauma. E, a partir desses postulados, é seguro afirmar 
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que Freud permite-nos compreender os processos constitutivos do psiquismo e sua 

dinâmica de funcionamento. 

No senso comum, evocaríamos a ideia de trauma como da ordem de um acidente 

físico, ou seja, de um ataque ao próprio corpo por um objeto externo. Até mesmo um 

evento natural poderia ser traumático para alguém, a exemplo das catástrofes 

ambientais.  

Contudo uma pesquisa de base psicanalítica exige uma articulação, partindo dos 

aspectos psíquicos. E tal se faz necessário e evidente quando observamos que o que 

traumatiza um não traumatiza outro, ou seja, os efeitos do trauma são diferenciados. 

Essa constatação significa que há algo da ordem de uma singularidade, e fora de 

aspectos objetivos, que determina se um evento será ou não traumático.  

Considere que, num elevador lotado, ocorra uma falha mecânica e uma 

explosão, uma parada abrupta decorre entre dois andares e, diante da diversidade de 

sujeitos ali presentes, é provável que encontremos as mais diferentes manifestações 

determinadas pelo psiquismo dos sujeitos. Mas o que faz com que alguns se 

desesperem? O que faz com que alguns sejam os apaziguadores? Porque alguns se 

inibem? Porque alguns, a posteriori, desenvolvem a síndrome ou o transtorno do 

estresse pós-traumático (TEPT)? 

 Um evento traumático é objetivamente ou fisicamente doloroso e se trata de uma 

experiência fisiológica de dor, seja pela pungência de um objeto que penetra a pele ou 

de um estímulo sensorial que agride os receptores.  

Considera-se que um traumatismo tenha potencial para produzir algo mais que a 

experiência objetiva: ele pode evocar uma experiência anterior, algo que tenha colocado 

o sujeito sob risco de vida ou desamparo. Tal situação significa que esse sofrimento 

psíquico não pode ser dimensionado somente a partir do fato objetivo e externo, mas 

sim, deve ser considerado a partir da escuta de um sujeito, ao destacar sua experiência 

particular e singular com o traumatismo. 

 Rousseau-Dujardin (1996) chama a atenção para a importante distinção entre 

trauma e traumatismo: a autora admite que o traumatismo esteja ligado a um evento ou 

fenômeno que incide sobre uma pessoa; por outro lado, entende que o trauma seja o 

efeito do traumatismo no psiquismo do sujeito.  



97 
 

Freud (1895/1996) descreve o traumatismo por essa perspectiva quando o 

aborda como sendo originariamente de base sexual ou a partir do momento do 

nascimento (separação do corpo da mãe) – essa última ideia em consonância com 

Ferenczi. Em seguida, supera essas elaborações e passa a fortalecer outra perspectiva, a 

de que o trauma pode ter sido gerado em razão de fantasias incestuosas, ou seja, essa 

premissa possibilita considerar se poderá existir trauma sem necessariamente ter 

ocorrido um evento traumático.  

Essa hipótese, para Freud, não será inteiramente comprovada e ele constata que 

haverá sempre um estímulo antecedendo à geração do trauma, por mínimo que seja, do 

ponto de vista objetivo. 

La Sagna (2015, p. 1) permite precisar uma importante diferença entre trauma e 

traumatismo. Quanto ao trauma, ele afirma: “[...] qualquer que seja, está ligado 

essencialmente a um acontecimento intercorrente que surge do exterior e que não está 

centrado somente na realidade, na intimidade ou na qualidade do acontecimento vivido, 

mas também, na disposição pessoal do sujeito e sua realidade mental específica.”. A 

expressão leva à percepção de que o trauma tem um fator determinante, presente na 

realidade, mas o registro do trauma, ou seja, a marca de sua experiência, dependerá de 

aspectos íntimos e únicos de um sujeito.  

O trauma característico da neurose traumática, conforme estudos freudianos 

sobre a Primeira Guerra Mundial, são as consequências de uma experiência em que os 

limites da existência física foram expostos desveladamente ao risco. E essa deve ser a 

experiência traumática de maior impacto sobre o psiquismo, os estudos de Freud 

(1920/1996) permitem confirmá-la. 

Quando Cohen (2004) aborda o traumatismo na Educação, o relaciona como 

produto de um encontro, de uma contingência ligada à lógica dos fenômenos sociais e 

lembra que Freud havia discutido os efeitos da guerra no psiquismo dos sujeitos e 

assinalava em vários momentos a importância de se revelarem os mecanismos da 

sociedade e da cultura que produzem um encontro, um instante de tempo inassimilável 

para o psiquismo, qualificado pela autora como “mau encontro”. 

Dessa maneira, inicia-se a seção deste trabalho que pretende levantar os 

fundamentos sobre o trauma, a fim de servir de base para a análise dos dados coletados 

nas entrevistas com professores. Nesse momento, propõe-se aqui a discussão da noção 
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de “mau encontro”, ponto de partida inicial para as análises que serão empreendidas. 

Esse é entendido como uma situação que produz “[...] o que escapa aos discursos: o 

inominável, o não esperado, o não controlável, o não previsto pela ciência, o que 

irrompe à revelia de qualquer aparato simbólico para contê-lo, o que pode ser 

interpretado como evento traumático.” (COHEN, 2004, p. 256). 

 Por conseguinte, o “mau encontro” tem relação com uma situação objetiva 

somada a uma condição psíquica, subjetiva, que faz produzir o inominável, o 

inassimilável, ou seja, o encontro com o real é a experiência com a realidade psíquica, 

com algo que a consciência não pode e não consegue conter ou significar.  

É importante assinalar que o “mau encontro” não pode ser analisado e 

compreendido quantitativa e unicamente a partir do evento externo, mas deve levar em 

consideração a realidade psíquica de um sujeito. Então, a baliza deste trabalho será 

considerar {evento externo} + {condições subjetivas / realidade psíquica} = {“mau 

encontro” / trauma}. 

 Assim é que se argumenta a favor da noção de que um trauma pode decorrer de 

um evento traumático ou de um “mau encontro” e que o trauma não tem 

necessariamente uma relação estreita com a intensidade e com a força do evento 

traumático.  

Exemplifica-se: um acidente de trânsito pode causar um trauma psíquico para a 

vítima ou para um expectador e, de um ponto de vista genérico ou objetivo, causaria 

espanto considerar que um expectador adoeça em razão dessa experiência e a vítima, 

não. Entretanto, por uma perspectiva do psiquismo, não impressiona se considerarmos 

que uma experiência primitiva pode ser suscitada em razão de um estímulo de pouco 

impacto sensorial. 

Freud (1915/1996) deixa esse fato claro quando insiste, em O inconsciente, que 

há livre passagem dos estímulos sensoriais da consciência para o inconsciente, mas que 

o contrário não ocorreria da mesma forma. Esse movimento significa que não há 

trânsito livre do inconsciente para o consciente.  

Dessa constatação, se pode deduzir que o sintoma possa ser uma das saídas para 

o psiquismo simbolizar o inexplicável e o imponderável. Por esse motivo, o que pode 

constituir trauma para alguns pode não ser para outros e os aspectos constitutivos do 

psiquismo e seu modo de operação farão a diferença.  
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Esta seção se inicia com uma subseção contemplando as bases teóricas sobre o 

trauma em Freud e essas elaborações conceituais sobre trauma serão levantadas nos 

diferentes momentos do longo percurso de construção da Psicanálise.  

Na segunda subseção, serão apresentadas as discussões sobre o trauma na teoria 

de Jacques Lacan, percorrendo temporalmente os diferentes momentos em que ele 

abordou a temática. Serão apresentados, também, autores contemporâneos que dialogam 

com a Psicanálise e mantém pesquisas relacionadas ao trauma. 

Por fim, a terceira subseção finaliza o Capítulo com a temática do trauma e 

desamparo. Esse último conceito será apresentado, discutido e relacionado com a 

produção do trauma, pois, se existe um cenário suscetível ao trauma, ele se relaciona 

diretamente com a posição de desamparo.   

2.3.1 O trauma em Freud 

 Esse conceito atravessa toda a obra de Freud e não há um momento específico 

ou produção que o aborde, porém se constata que a temática é uma das mais tratadas e 

discutidas pelo criador da Psicanálise. Suas primeiras formulações se encontram nos 

“Estudos sobre a histeria” e até em “Notas de rodapé”, nas publicações sobre a histeria 

de Jean Charcot. 

Ao longo da construção do corpo conceitual psicanalítico, a questão do trauma 

também é contemplada. Quando Freud analisa suas pacientes que sofriam de histeria, 

ele considera que o núcleo histérico é constituído por uma experiência traumática. Por 

esse motivo, a temática se faz presente desde os primórdios da Psicanálise. 

 Elegemos três importantes momentos em que o trauma como noção conceitual 

elaborada por Freud: o primeiro, quando toma suas pacientes histéricas e busca elucidar 

o mecanismo de seus sintomas, percebendo que um fato externo causara o adoecimento, 

mas não somente ele, somavam-se a esse a produção das fantasias, consideradas como 

uma tentativa de amortizar o impacto de um trauma.  

Num segundo momento, o trauma é apresentado como um evento psíquico que 

retira o sujeito de uma condição de homeostase subjetiva, desmobiliza e depõe as 

defesas, suscita a angústia e a consequente produção de sintomas.  
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No terceiro momento, o trauma é discutido por Freud com um enfoque positivo 

ou negativo: positivo, quando possibilita uma reorganização do psiquismo e negativo, 

quando gera inibições. A seguir, são apresentados esses fundamentos. 

2.3.1.1 O trauma em Freud: Da experiência objetiva aos sintomas histéricos e à fantasia 
traumática 

 A correlação entre evento traumático e trauma transpassa a obra que Freud tece 

em conjunto com Josef Breuer, intitulada ‘Estudos sobre a histeria’ (BREUER; 

FREUD, 1893-1895/1996) e a pergunta que se faz é: pode existir trauma sem, 

necessariamente, ter ocorrido um evento traumático.  

Essa pergunta incita Freud e o leva a algumas considerações: primeiro, a de que 

é certo que há neuroses traumáticas, ou seja, um evento traumático antecede o 

desenvolvimento de uma doença nervosa; segundo, se uma fantasia incestuosa pode 

induzir o desenvolvimento de um trauma, devemos considerar que uma fantasia não 

ocorreria sem um mínimo estímulo incidindo sobre o sistema percepção-consciência. 

Essa ocorrência significa que algum evento antecedeu uma fantasia incestuosa, 

principalmente, se considerarmos que essa última pode ter sido decorrente de uma 

defesa do ego e, portanto, a fantasia decorreu de uma situação que causou mal-estar e 

sofrimento psíquico.  

Dessa forma, parece que um evento qualquer antecedeu o trauma, violento 

fisicamente, ou sutil e suficiente, a ponto de produzir a percepção de risco de vida e 

pronto para colocar em desequilíbrio as forças do ego que procuram manter o sistema 

psíquico em homeostase.  

 Freud, contudo, percebe a importância da diversidade de fatores que estariam 

relacionados com o trauma, ou seja, que não atribuem à fantasia uma importância 

restrita. E, dessa forma, considera a relevância da guerra, especialmente a Primeira 

Guerra Mundial e seus efeitos, no psiquismo dos sujeitos. 

De acordo com Rousseau-Dujardin (1996, p. 558), a Psicanálise enfatiza a 

importância “[...] de o trauma estar ligado ao estado de impotência ou de desamparo do 

organismo receptor” e essa noção reforça a importância de se considerarem as 

condições psíquicas do sujeito, em detrimento da potência de um evento.  

Assim posto, o trauma não deve ser compreendido somente à luz da pungência 

do evento traumático, mas sim, a partir do “[...] fator individual ou subjetivo que estava, 
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portanto em primeiro plano, e explica a diferença de reação dos sujeitos a uma mesma 

situação catastrófica.” (ROUSSEAU-DUJARDIN, 1996, p. 558).  

Esse fator subjetivo inaugura uma discussão contemporânea em Psicanálise: a de 

que os efeitos traumáticos que originaram o trauma estão relacionados e apontam para 

os primórdios da constituição do sujeito, ou seja, existem aspectos singulares que 

influenciarão o desenvolvimento de um trauma.  

E Freud (1920/1996) alude a esse fator quando discute, em seu escrito “Além do 

princípio do prazer”, que o trauma resultou de uma falha no escudo protetor que impede 

certos conteúdos de invadirem a consciência. 

 Essa reflexão convida a considerar o percurso do processo traumático: um 

estímulo (traumático) é recebido pelo sistema sensorial e, conforme Freud (1915/1996), 

esse estímulo pode ter trânsito livre do consciente para o inconsciente e assim 

estabelecer a livre comunicação entre consciente e inconsciente. Porém o trânsito no 

fluxo contrário, ou seja, inconsciente - consciente obedecerá a um regulador, uma 

censura e, dessa forma, está posta a função de escudo protetor exercida pela censura.  

Assim, se considera que muitos estímulos podem ser traumáticos para um 

sujeito, revelando uma vulnerabilidade psíquica aos diferentes estímulos. Mas o que 

determinaria essa variável? Quão exposto estaria o sujeito, ao ser remetido aos 

primórdios da constituição do seu psiquismo?  

 A função da censura, por ser um escudo protetor, visa proteger o sujeito de si 

mesmo, ou seja, dos seus conteúdos psíquicos atualizados em decorrência de estímulos 

traumáticos. É interessante considerar que a censura, como escudo protetor, não 

protegeria o sujeito de um estímulo que viesse de “fora para dentro”, mas sim, ao 

contrário, dos efeitos psíquicos de uma experiência objetiva.  

Ressalta-se que a função de censura, quando eficaz, produz tensão e, conforme 

as tópicas freudianas sobre o aparelho psíquico, esse sujeito buscará satisfação e 

descarga dessa tensão. E, quando a censura – como escudo protetor – falha, esse sujeito 

desenvolve sintomas e adoece. Tal fato pode ser decorrente do “mau encontro”, daquele 

com o inassimilável de uma experiência, com aquilo que não é representável e, portanto, 

alguns sujeitos não passarão incólumes por uma experiência traumática ou de um “mau 

encontro”.  



102 
 

Ao analisar as características dos ataques histéricos, descritos por Charcot, Freud 

comenta que, durante um ataque histérico “[...] o conteúdo da lembrança geralmente é 

ou um trauma psíquico que, por sua intensidade, é capaz de provocar a irrupção da 

histeria no paciente, ou é um evento que, devido à sua ocorrência em um momento 

particular, tornou-se um trauma.” (FREUD, 1892/1996, p. 179).  

Freud admite que, na histeria, ocorram casos em que uma situação traumática 

evoque lembranças com maior significação e casos em que há lembranças indiferentes, 

mas que, para o sujeito, assumem relevância de trauma. E ele admite que “[...] um 

trauma teria de ser definido como um acréscimo da excitação no sistema nervoso, que 

este é incapaz de fazer dissipar-se adequadamente pela reação motora. Um ataque 

histérico talvez deva ser considerado como uma tentativa de completar a reação ao 

trauma.” (FREUD, 1892/1996, p. 179).  

A relação estabelecida por Freud parece clara: um evento objetivo remete a uma 

experiência subjetiva e produz ressonâncias. E, diante da tensão provocada e como 

defesa, produz-se o ataque histérico. 

 Nicéas (2014), quando discute o trauma como uma formulação freudiana, afirma 

que um dos fatores que conferem à situação traumática o retorno das reminiscências dos 

processos de constituição do sujeito é a impotência e a falta de preparo para amortecer 

os impactos de um fato objetivo. E, como consequência, produz ressonâncias na 

percepção subjetiva, ou seja, é comum a experiência traumática remeter e evocar o 

desamparo subjetivo e, assim, pode favorecer um bloqueio da atividade psíquica e 

impedir a ab-reação ao trauma que poderia se converter posteriormente nos ataques 

histéricos descritos por Freud e Breuer.  

Dessa forma, a “[...] impossibilidade de integrar em sua história a experiência, 

constituiria o primeiro tempo do traumatismo.” (NICÉAS, 2014, p. 4). As vivências 

posteriores poderiam causar maiores danos ao aparelho psíquico, se comparados aos da 

primeira. Portanto, uma lembrança agiu sobre um conteúdo recalcado e, em certa 

medida, sob a sublimação na forma de sintoma, libera-o.  

 No “Projeto para uma psicologia científica”, Freud (1895/1996) discute a 

respeito das experiências psíquicas e dos efeitos nos sujeitos. Ele afirma que a dor e a 

satisfação são resíduos dessas vivências e afirma que ambas provocam tensão no 

aparelho psíquico, resultando em afetos e estados de desejo. 
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 Em síntese, Freud discute que as experiências psíquicas podem ser de dois tipos: 

primeiro, as que causam dor, provocam tensão, resultam em afetos e produzem a 

repetição da experiência dolorosa (possivelmente, uma experiência traumática); 

segundo, a experiência psíquica que proporciona satisfação e causa o desejo nutre o 

sujeito para novos investimentos psíquicos. 

 Os “Estudos sobre a histeria” são considerados por muitos como uma das obras 

que marcam o ponto de partida da Psicanálise e também é um estudo que indica que os 

fenômenos da histeria têm como causa os traumas e as lembranças infantis. E, ao longo 

desses estudos, Freud percebe o papel fundamental não somente dos eventos físicos que 

marcam a experiência do sujeito, mas também, o papel das fantasias infantis, por esse 

motivo, discutiremos aqui essas elaborações de Freud e Breuer presentes nos “Estudos”. 

 Nas discussões sobre a mecânica psíquica dos fenômenos histéricos, Freud e 

Breuer consideram um tipo de histeria que classificam como traumática, ou seja, o que 

estaria a provocar os sintomas seria um evento traumático ocorrido e que “[...] em cada 

ataque, ele está alucinando o mesmo evento que provocou o primeiro deles.” 

(BREUER; FREUD, 1893-1895/1996, p. 40).  

As experiências por eles citadas demonstram que os sintomas histéricos estão 

intimamente relacionados com uma experiência traumática que os originou e que teria 

ocorrido temporalmente na infância. 

 As pesquisas de Breuer e Freud (1893-1895/1996, p. 41-42) revelam que uma 

situação traumática se torna relevante pelo seu potencial danoso ao sistema psíquico e 

que é como um corpo estranho que adentra um organismo e o faz reagir a sua presença. 

Assim, “[...] qualquer experiência que possa evocar afetos aflitivos – tais como os de 

susto, angústia, vergonha ou dor física – pode atuar como um trauma dessa natureza; e o 

fato de isso acontecer de verdade depende, naturalmente, da suscetibilidade da pessoa 

afetada.”.  

Essa discussão torna clara, mais uma vez, a noção de que há um aspecto 

particular que determinaria o quão patológica teria sido a exposição a um evento 

traumático e parece que o foco já começa a se deslocar da cena traumática para os 

aspectos particulares de cada sujeito. 

 Nesse momento histórico das formulações psicanalíticas, considera-se que a 

experiência originária do trauma havia sido recalcada juntamente com o afeto 
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decorrente dele. E se acredita que a ab-reação, como recurso terapêutico, aliviaria o 

sujeito dos sintomas histéricos. De fato, Freud e Breuer o haviam constatado, mas, 

posteriormente, verificam que esse era um efeito de deslocamento do sintoma e que 

retornaria sob outras formas.  

A ab-reação consistiria em trazer à lembrança, com grande riqueza de detalhes, o 

evento traumatizante, que deveria vir acompanhado da mesma carga energética ou 

afetiva que acompanhara o evento original. A experiência dos autores dos “Estudos” 

demonstra que a lembrança sem o afeto não produziria invariavelmente nenhum 

resultado.  

Dessas elaborações, os autores concluem que “[...] os histéricos sofrem 

principalmente de reminiscências” e essas últimas estariam relacionadas a um evento 

traumático ou a uma série de pequenos eventos que, somados, produziriam o trauma no 

aparelho psíquico (BREUER; FREUD, 1893-1895/1996, p. 43).  

Essas reminiscências, decorrentes do traumatismo, permanecem vivas em razão 

da impossibilidade de um sujeito reagir de maneira enérgica ao evento traumatizante. 

Em outras palavras: agir de acordo com seus “[...] reflexos voluntários e involuntários – 

das lágrimas aos atos de vingança – nos quais, como a experiência nos mostra, os afetos 

são descarregados” ou “[...] em outras palavras: parece que essas lembranças 

correspondem a traumas que não foram suficientemente ab-reagidos.” (BREUER; 

FREUD, 1893-1895/1996, p. 44). 

As reminiscências podem ser distintas de conteúdos que se rememoram, pois a 

rememoração parece estar ligada à possibilidade do resgate de uma lembrança e sua 

significação fica, assim, em uma dinâmica simbólica. E a reminiscência, próxima da 

noção de remanescente, ou seja, daquilo que restou, sobrou e continua, insiste, persiste, 

insurge e regressa, é efêmera, evanescente, já que é a experiência com a realidade 

psíquica, talvez circunscrita ao registro do real.  

Macêdo (2014, p. 57, assim os diferencia:  

A rememoração está ligada à constituição de cadeias de saber, na 
medida em que o inconsciente supõe um saber e por isso pode ser 
rememorado e interpretado. A reminiscência, por sua vez, é 
evanescente, fugidia e parece localizar-se melhor no âmbito do que 
resiste ao sentido e às cadeias de saber, não se prestando à 
rememoração. Irrompe como um flash, para desaparecer no mesmo 
instante.  
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 Chama atenção que a proposta terapêutica dos autores dos “Estudos” para a 

histeria, a ab-reação, contemple a rememoração somada a uma descarga afetiva. 

Contudo o remanescente, representado pelas reminiscências, talvez, ainda se fizesse 

presente e o consideramos como um “resto” ineliminável, de modo que o processo de 

análise possibilite ao sujeito uma relação diferenciada com esse “resto”.   

 Freud e Breuer também defendem que a linguagem poderia ser uma substituta 

eficaz para a ação, ou seja, por meio do falar sobre um afeto poderia ser ab-reagido com 

o mesmo resultado de um comportamento ou reação.  

É importante citar que os autores dos “Estudos” apontaram duas condições sob 

as quais a reação ao trauma deixaria de ocorrer: primeira, quando há perda de um ente 

querido da família, do grupo de relacionamento íntimo, quando as imposições sociais 

impossibilitavam uma reação, talvez pela necessidade de “permanecer forte”. Ou, como 

segunda condição, quando simplesmente o sujeito se impunha esquecer tal ocorrência, 

talvez pelo que nele há de inassimilável. 

O que esses eventos têm em comum é um potencial para o recalcamento, ou, em 

outras palavras, são inassimiláveis para o pensamento, para o processamento consciente. 

E, dessa forma, o aparelho psíquico inibe e os suprime. A segunda condição diz respeito 

não à intensidade do fenômeno vivido, mas sim, às condições psíquicas do sujeito 

durante a experiência em questão. Parece bem certo que há determinantes da ordem de 

uma constituição singular que permitem a alguns sujeitos elaborar, metabolizar uma 

situação traumática e a outros, não.  

Os autores dessas formulações concordam que as duas condições podem estar 

presentes ao mesmo tempo e que ambas têm capacidade de dividir a consciência em 

duas partes: uma com as memórias acessíveis e outra, não (certamente os conteúdos 

recalcados). 

 Essa discussão envolve uma defesa do aparelho psíquico, que visa à tentativa de 

eliminar uma ideia, mas o que de fato consegue fazer é simplesmente isolá-la. Esse é...  

[...] o momento traumático real, portanto, é aquele em que a 
incompatibilidade se impõe sobre o ego e em que este último decide 
repudiar a ideia incompatível. Essa ideia não é aniquilada por tal 
repúdio, mas apenas recalcada para o inconsciente. Quando esse 
processo ocorre pela primeira vez, passa a existir um núcleo e centro 
de cristalização para a formação de um grupo psíquico divorciado do 
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ego – um grupo em torno do qual tudo o que implicaria uma aceitação 
da ideia incompatível passa então a se reunir. 

 (BREUER; FREUD, 1893-1895/1996, p. 44). 
 

 As formulações sobre trauma – em Freud e Breuer – parecem de fato remeter a 

uma teoria do traumatismo. Ressalta a importância do trauma original citado nos 

“Estudos” e a elaboração de um núcleo sobre o qual seria formado um “grupo psíquico 

divorciado do ego”. Essa afirmação parece evidenciar a base originária do trauma e 

determinará certa vulnerabilidade egóica, em situações em que o ego, subtraído de 

condições para amortecê-las, alimentaria esse “grupo psíquico divorciado do ego”. Essa 

formulação se destaca na medida em que permite reconhecer a maneira singular da 

produção do trauma psíquico, ou seja, de que a realidade psíquica é determinante na 

produção do trauma.  

Freud e Breuer evidenciam importantes elementos para estabelecer uma 

aproximação entre as noções de sedução - recalque - trauma e, assim, 

[...] afirmaram uma sedução agida por um Outro sobre o corpo do 
sujeito, como um fato real que faz disparar o recalque e designaram, 
assim, uma função etiológica para a sexualidade. A sedução desse 
Outro que abusava e gozava do corpo do sujeito tornou-se objeto da 
investigação freudiana e Freud não parou de querer datá-la como 
traumatismo, na história do sujeito. Recuando no tempo da infância, 
ele desdobrou deduções para alcançar uma realidade para o Outro da 
sedução (NICÉAS, 2014, p. 3). 

 

 Constata-se, então, que há uma relação entre o trauma e a sedução, ou seja, um 

Outro que seduz quando devia proteger parece causar uma condição, tal que, a 

consciência rejeite e produza o recalcamento.  

Essa era a chamada neurótica, a teoria freudiana de que o trauma era de origem 

sexual e remontava a um cenário de abuso por um outro, a evidência clínica parecia ser 

clara: a lembrança do abuso era tão repugnante e penosa que as pacientes esqueciam-se 

da cena, recalcando-a. Desse modo, constituía-se a primeira hipótese da causa sexual da 

neurose com base em um cenário traumático sexual. 

Logo, percebendo que essa teoria não se sustentaria, Freud e Breuer prefaciam a 

primeira edição dos “Estudos” e afirmam que “[...] só conseguimos apresentar provas 

muito incompletas em favor de nosso ponto de vista de que a sexualidade parece 

desempenhar um papel fundamental na patogênese da histeria, como fonte de traumas 
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psíquicos e como motivação para a ‘defesa’ – isto é, para que as ideias sejam recalcadas 

da consciência.” (BREUER; FREUD, 1893-1895/1996, p. 33). 

 Dessa maneira, os autores dos “Estudos” percebem que a sedução nem sempre 

ocorrera na prática e que ela era, muitas das vezes, imaginada e, assim, a cena 

traumática seria da ordem do imaginado, do fantasiado e especificamente a fantasia 

incestuosa para as histéricas. Essa percepção eclodiu do fato da impossibilidade 

numérica de que os pais das pacientes histéricas fossem perversos. Nesse momento, a 

hipótese do trauma fantasioso de sedução toma o lugar da neurótica e, com isso, 

assumiam a noção de que uma fantasia pode ser tão ou mais forte que um evento 

traumático. 

Configurava-se assim a importância do fato de que uma fantasia seria suficiente 

para ameaçar as forças do ego, ou seja, se entrava em conflito com o ego, 

inevitavelmente, seria recalcada. E, uma vez que foram repudiadas pelo ego, na 

impossibilidade de se tornarem conscientes, desencadeariam os sintomas neuróticos, de 

modo que o sintoma apresente-se articulado à fantasia e ambos sejam alimentados pelo 

princípio do prazer. 

[...] Freud sustentava a hipótese de que o trauma se conectava a um 
mau encontro sexual. Com o avanço de suas observações clínicas, ele 
passou a questionar o caráter exógeno e acidental do acontecimento 
sexual para valorizar a realidade psíquica. Nesse sentido, um estímulo 
sexual no próprio corpo poderia exceder a capacidade de elaboração e, 
por isso, ser vivenciado como algo externo, traumático. Assim, em vez 
de uma experiência negativa e contingente no campo sexual, o trauma 
passa a se definir por um descompasso inerente a este (COSTA, 2015, 
p. 122). 

 

Esses argumentos ratificam a importância da “[...] realidade psíquica, que é um 

misto de trauma e de fantasia, se opõe à realidade material ou histórica. Disso decorre 

um possível questionamento da “realidade” do acontecimento traumático.  

Em contrapartida, o trauma é autenticado pelo viés da universalidade da fantasia 

e da sexualidade. Todo mundo é traumatizado pelo sexual, ou seja, por suas fantasias” 

(LA SAGNA, 2015, p. 2). 

É possível considerar que a força ou a potência traumática relacionar-se-ia com a 

predisposição do sujeito a fantasiar, o que denuncia certa “vulnerabilidade sexual”.  
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Assim, essas elaborações sobre trauma percorreram toda a obra freudiana e 

foram dando consistência à noção de realidade psíquica em detrimento da realidade 

objetiva. Por esse motivo, o caminho tomado para elucidar as vicissitudes do encontro 

traumático é tomá-lo como estruturante e constitutivo do sujeito, pois cria um núcleo 

para o qual se agregariam outras experiências psíquicas, possivelmente, novos e outros 

encontros traumáticos. 

 Então, a sedução sexual, por ser materialidade, perde importância e assume seu 

lugar a percepção de estímulos do meio, os quais eliciariam e produziriam as fantasias, 

inassimiláveis pelo ego e que seriam recalcadas. O aparelho psíquico sob tensão e 

regido pelo princípio do prazer produziria os sintomas, de modo a alcançar a 

homeostase necessária para sua proteção. 

2.3.1.2 O trauma em Freud e a regulação da energia psíquica: Da produção da angústia 
ao sintoma 

 Em 1919, Freud inicia um rascunho do texto ‘Além do princípio do prazer’ para 

publicá-lo em 1920. Nesse escrito, retoma as discussões sobre o trauma, analisando-o 

sob a perspectiva das energias psíquicas de vida e de morte. Esse texto freudiano revela 

que os fenômenos mentais estão regulados pelo princípio do prazer, regulador que 

procura diminuir a excitação própria do aparelho mental. Dessa forma, evita o desprazer 

e busca alternativas para aumentar o prazer e a satisfação.  

O desprazer, tal como o conceitua Freud (1920/1996), é resultado do aumento da 

excitabilidade e da diminuição do prazer. Assim é que o aparelho psíquico busca manter 

a excitação em equilíbrio, constância ou num nível o mais baixo possível. 

 Freud (1920/1996) discute que a ameaça de perigo pode ser uma percepção que 

gera certa parcela de desprazer ao aumentar a excitação no psiquismo, incitando-o a 

alternativas para buscar o estado de constância.  

Nesse momento das formulações psicanalíticas, Freud apresenta a noção de 

neurose traumática como sendo decorrente de acidentes ou de qualquer fatro que 

coloque em risco a vida, ou ainda, que imponha a percepção de risco iminente de vida. 

Um exemplo vivo desse período foi exatamente o término da Primeira Guerra Mundial. 

E, para ilustrar melhor esse quadro, explica que: 

[... a] neurose traumática aproxima-se da histeria pela abundância de 
seus sintomas motores semelhantes; em geral, contudo, ultrapassa-o 
em seus sinais fortemente acentuados de indisposição subjetiva (no 
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que se assemelha à hipocondria ou melancolia), bem como nas provas 
que fornece de debilitamento e de perturbação muito mais abrangentes 
e gerais das capacidades mentais (FREUD, 1920/1996, p. 23). 

 

 Assim é que se percebe o quão complexo esse quadro se apresenta em termos de 

produção de excitabilidade e de busca da condição de equilíbrio e constância pelo 

psiquismo. 

 Uma descoberta freudiana que se tornou um marco na teoria da dinâmica 

energética do psiquismo foi a de que “[...] as neuroses de guerra vão se diferenciar das 

neuroses de transferência a partir do modo prevalente da libido. A libido objetal se volta 

para o exterior nas neuroses de transferência, enquanto a libido narcísica está voltada 

para o eu nas neuroses traumáticas e nas neuroses de guerra.” (LA SAGNA, 2015, p. 5).  

 Esse postulado revela um dualismo pulsional: ora a pulsão se orientaria para 

objetos exteriores, no caso das neuroses de transferência. E, no caso da neurose 

traumática, a libido é dirigida/investida no eu. Essa percepção de Freud permite 

compreender em grande medida que há uma dinâmica pulsional diferenciada envolvida 

no trauma e explica de certo modo alguns casos de trauma que determinaram a eclosão 

da psicose, como em algumas situações de experiências de guerra e violência sexual. 

Retomando 1893, em ‘Estudos sobre a histeria’, Freud e Breuer afirmam que os 

histéricos sofriam de reminiscências. Em 1920, Freud, em sua publicação “Além do 

principio de prazer” afirma que o mesmo processo se repetiria nas neuroses traumáticas 

e de guerra.  

A questão das reminiscências são analisadas nesse último texto e Freud 

demonstra que, por meio das brincadeiras das crianças, o psiquismo estaria envolvido 

na busca e na produção de prazer, quando afirma que “[...] mesmo sob a dominância do 

princípio do prazer, há maneiras e meios suficientes para tornar o que em si mesmo é 

desagradável num tema a ser rememorado e elaborado na mente.” (FREUD, 1920/1996, 

p. 24). Tal afirmação pode se replicar às neuroses traumáticas e de guerra quando o 

psiquismo atua na produção de afetos e sintomas, na tentativa de alcançar a elaboração 

do fato traumático.  

É importante ressaltar o caráter de produção do prazer envolvido nas 

reminiscências: não se deve descartar a relação necessária entre o mal-estar e sua 

manutenção com a produção de prazer.  
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Aqui, fazemos referência à brincadeira citada por Freud, quando sua filha se 

ausenta e ele fica observando seu neto a brincar com um carretel, jogando, puxando de 

volta e enunciando: “fort” (vai), “da” (volta), uma brincadeira sustentada pelo princípio 

do prazer e pelo mecanismo da repetição, na tentativa de elaborar a perda temporária da 

mãe, contudo tendo a certeza do seu retorno. 

 A temática da repetição pareceu tão relevante para Freud que o leva a supor que 

“[...] existe realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio do 

prazer, como também ficaremos agora inclinados a relacionar com essa compulsão os 

sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas e o impulso que leva as crianças a 

brincar.” (FREUD, 1920/1996, p. 33). Assim, percebe-se a importância de um circuito 

em que a energia psíquica flui do irrepresentável do trauma, passando pela produção das 

reminiscências e do sintoma e sua repetição, como um ciclo a serviço do princípio do 

prazer.  

Considerando, então, essa dinâmica em que o princípio do prazer é erupcionado 

pela compulsão à repetição, retomam-se os estudos de Freud a respeito da neurose 

traumática, já que, tendo atendido a muitos sobreviventes da Primeira Grande Guerra, 

era considerado expert e passou a estudar o relevante impacto no psiquismo decorrente 

da experiência de morte iminente.  

A neurose traumática passou a ser considerada por Freud como um “[...] 

exemplo do fracasso do princípio do prazer e um dos fundamentos da pulsão de morte”, 

pois a pessoa acometida de tais experiências produzia, durante longo tempo, “[...] 

sonhos repetitivos, que reproduzem a cena traumática, provocam um despertar 

angustiado.” (LAURENT, 2004, p. 22).   

Portanto o trauma produz uma importante tensão no psiquismo e, na busca de 

equilíbrio, a repetição é uma tentativa de assimilação do que foi registrado como 

traumático. Essa dinâmica energética é marcada pelo excesso pulsional. “A questão do 

trauma constitui, de alguma maneira, uma pedra de toque. Ela parece, com efeito, ser, 

por excelência, o lugar da energia, da quantidade de efração.” (LAURENT, 2004, p. 

23). 

Percebe-se o quanto sofrem aqueles marcados pelo trauma e Laurent destaca o 

trauma como o lugar da energia, da quantidade de efração. Esse último termo, muito 

utilizado pela medicina, refere-se a processos de descontinuidade, ruptura, por exemplo, 
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da pele: é possível dizer em contexto de avaliação médica que um traumatismo na pele 

provoque uma efração.  

Considerando o trauma psíquico e a dinâmica energética, o mecanismo 

defensivo buscaria equilíbrio energético na tentativa de preservar o psiquismo. Contudo, 

diante da repetição e da produção das reminiscências, o sujeito sofre com a 

descontinuidade, com a ruptura. Trata-se de uma forma de atualização do momento 

traumático. Talvez, seja importante considerar que, diante do trauma psíquico, o sujeito 

esteja fadado a múltiplas e intensas experiências de atualização do momento traumático 

original.  

 No texto de 1920, “Além do princípio de prazer”, Freud ainda elabora a noção 

de que a consciência funcionaria como um escudo protetor que separaria o mundo 

exterior do interior. Dessa forma, esse sistema, a consciência, teria função de perceber o 

mundo externo, excitar-se e envolver o mundo interno, excitando-o também e deixando 

traços a partir dessas percepções, causando igualmente sentimentos de prazer e 

desprazer. 

 E, desse modo, a função de  

[...] proteção contra os estímulos é, para os organismos vivos, uma 
função quase mais importante do que a recepção deles. O escudo 
protetor é suprido com seu próprio estoque de energia e deve, acima 
de tudo, esforçar-se por preservar os modos especiais de 
transformação de energia que nele operam, contra os efeitos 
ameaçadores das enormes energias em ação no mundo externo, efeitos 
que tendem para o nivelamento deles e, assim, para a destruição.  

(FREUD, 1920/1996, p. 38). 

 

 Essa descrição sobre a função de proteção contra os estímulos, própria da 

consciência, evidencia uma questão sobre o trauma: por que um traumatismo se 

constitui em trauma para alguns sujeitos e, para outros, não?  

A discussão pode levar em conta uma falha nesse sistema de proteção contra os 

estímulos. Ou, retomando a ideia de traumatismo como aquilo que surpreende o sujeito, 

é possível considerar que o evento que causa o traumatismo ultrapassa a proteção da 

consciência e deixa traços indeléveis no psiquismo.  

Contudo a questão permanecerá aberta, pois ela nos remeterá a aspectos da 

constituição psíquica do sujeito, considerado sob essa perspectiva um ser singular.  
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 Continuando com o mesmo raciocínio, “[...] descreveremos como ‘traumáticas’ 

quaisquer excitações provindas de fora que sejam suficientemente poderosas para 

atravessar o escudo protetor. Parece-me que o conceito de trauma implica 

necessariamente uma conexão desse tipo com uma ruptura numa barreira sob outros 

aspectos eficazes contra os estímulos.” (FREUD, 1920/1996, p. 40).  

Assim, “[...] um trauma externo está destinado a provocar um distúrbio em 

grande escala no funcionamento da energia do organismo [...].” (idem, ibidem). 

Percebe-se, então, que a qualidade do escudo protetor é mais relevante que a força 

pungente de um traumatismo e que o trauma produz uma grande excitação no sistema 

psíquico. 

 No texto “Inibições, sintomas e angústia”,14 escrito por Freud em julho de 1925, 

revisto em dezembro do mesmo ano e publicado em 1926, o trauma é relacionado com a 

produção sintomática e a geração da angústia. Desse modo, é importante apresentar suas 

formulações a respeito de tal relação. 

 Ao discutir o desenvolvimento das neuroses, Freud confronta-se com o problema 

da angústia, que ele entendia inicialmente como uma excitação acumulada que escapava 

na forma desse afeto. Dessa forma, pode ser considerada um impulso libidinal de 

origem inconsciente (FREUD, 1926/1996), uma libido que, provavelmente, não 

encontrara objeto para investimento.  

Uma primeira aproximação com o trauma seria da seguinte ordem: com o 

traumatismo, o organismo passaria a determinado estado de vigilância, ou seja, uma 

tensão com objetivo de autoproteção, pois, sofrendo de reminiscências da situação 

traumática, esse organismo buscaria por meio da tensão um preparo para se proteger de 

traumatismos outros, o resultado: a vigilância e a angústia.  

Ao considerar a angústia como um afeto, Freud afirma que “[...] os estados 

afetivos têm-se incorporado na mente como precipitados de experiências traumáticas 

primevas e, quando ocorre uma situação semelhante, são revividos como símbolos 

mnêmicos.” (FREUD, 1926/1996, p. 97). Então, parece existir uma clara relação entre o 

                                                           
14

 Na edição consultada da obra freudiana, de 1996, o termo angústia vem traduzido como ansiedade, 
contudo, as traduções mais recentes e as discussões a respeito desse livro (Inibições, sintomas e 
ansiedade) levam seguramente a indicar que o termo angústia é mais adequado às formulações de Freud. 
E assim o utilizo.   
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trauma e a produção da angústia, entendendo que a situação traumática antecede o afeto 

e esse se presentifica nas reminiscências do traumatismo. 

 Nicéas (2014, p. 4), ao afirmar que “A angústia, reação originária do desamparo 

no traumatismo, é reproduzida depois, numa situação de perigo, como sinal de alarme.”, 

possibilita entender – da maneira como Freud também formula – que a angústia é, na 

sua radicalidade, um afeto experimentado no momento do traumatismo primevo, 

mantido como um mecanismo com a função de alerta e atualizado na experiência de um 

novo traumatismo. 

 Ao desenvolver a noção de sintoma, Freud recorda que o processo repressivo 

decorre de uma falha no ‘escudo protetor’ contra os estímulos. E, assim, propõe que o 

sintoma resultaria da energia instintual (pulsão) provocada e mobilizada por um 

estímulo externo que ultrapassa o escudo protetor (a consciência), despertando essa 

energia rejeitada pelos princípios austeros do superego e gerando, assim, a repressão. 

Então, pode-se considerar que um sintoma recebe uma carga de energia psíquica que 

havia sido reprimida anteriormente.  

Assim é que a noção de sintoma se relaciona com “[...] um sinal e um substituto 

de uma satisfação instintual que permaneceu em estado jacente; é uma consequência do 

processo de repressão.” (FREUD, 1926/1996, p. 95).  

Dessa forma, percebe-se que a noção de traumatismo pode retirar o psiquismo de 

um estado de equilíbrio e liberar uma carga de energia, de tal modo que a função de um 

sintoma parece ser uma forma de conectar o trauma a um símbolo, de colocá-lo numa 

cadeia significante para buscar um ponto de sustentação e tentar alcançar novamente a 

condição de repouso para o psiquismo. 

 Percebe-se então que as noções de trauma, repressão, sintoma, energia psíquica e 

angústia vão se relacionar de maneira dinâmica e a pulsão parece presentificar-se, 

alimentando esse processo. 

O sintoma, afirma Freud (1926/1996), como resultado da repressão, tenta 

eliminar o desconforto da tensão gerada por um impulso instintual que não alcançou 

satisfação. E, dessa forma, entende-se a satisfação encontrada em certas condições 

sintomáticas. Uma das funções da angústia, importa destacar aqui, reside em proteger o 

aparelho psíquico de outros traumas, causando excitabilidade em razão das 



114 
 

reminiscências e, dessa forma, o mantém em alerta para possíveis e novos 

traumatismos. 

Tudo isso resulta no que nos é familiar como o ‘ganho (secundário) 
proveniente da doença’ que se segue a uma neurose [...]. É do próprio 
sintoma que provém o mal, pois o sintoma, sendo o verdadeiro 
substituto e derivativo do impulso reprimido, executa o papel do 
segundo; ele continuamente renova suas exigências de satisfação e 
assim obriga o ego, por sua vez, a dar o sinal de desprazer e a colocar-
se em uma posição de defesa. (FREUD, 1926/1996, p. 102 e 103) 
 

 Seguindo por esse raciocínio, vale lembrar que Freud, na análise do caso do 

homem dos ratos, considera que, na neurose, o ego é altamente influente na formação 

do sintoma e que o esforço egóico se refere a criar um mecanismo que desfaça 

determinada experiência intolerável à consciência. Esse mecanismo pode ser chamado 

de sintoma, de modo que “[...] à medida que a neurose continua, amiúde, verificamos 

que o esforço em desfazer uma experiência traumática constitui um motivo de 

primeiríssima importância na formação de sintomas.” (FREUD, 1926/1996, p. 121). 

 Um segundo mecanismo capaz de atuar na formação de sintomas é citado por 

Freud (idem, ibidem) como sendo peculiar à neurose obsessiva: trata-se do isolamento: 

“[...] quando algo desagradável aconteceu ao paciente ou quando ele próprio fez algo 

que tem um significado para sua neurose, ele interpola um intervalo durante o qual nada 

mais deve acontecer – durante o qual não deve perceber e nem fazer nada.”. Esse 

mecanismo tem relação com a repressão e a experiência, no caso traumática, não é 

esquecida, mas destituída de afeto. 

Contudo parece que, de acordo com os estudos freudianos, a angústia pode 

derivar de uma catexia libidinal, cujo processo tenha sido perturbado, ou seja, mesmo 

com os processos psíquicos do isolamento e das tentativas de desfazer as lembranças 

traumáticas, a angústia e a formação do sintoma parecem ser destino certo no processo 

traumático e repressivo.  

 Essa formulação parece clara nas palavras de Freud, quando afirma que “[...] os 

sintomas só se formam a fim de evitar a angústia: reúnem a energia psíquica que, de 

outra forma, seria descarregada como angústia” e que “[...] a geração de angústia põe a 

geração de sintomas em movimento e é, na realidade, um requisito prévio dela [...].” 

(FREUD, 1926/1996, p. 142). 
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 Após uma longa e incansável discussão sobre angústia, Freud propõe esta 

conclusão:  

A angústia é uma reação a uma situação de perigo. Ela é remediada 
pelo ego que faz algo a fim de evitar essa situação ou para afastar-se 
dela. Pode-se dizer que se criam sintomas de modo a evitar a geração 
de angústia. Mas isto não atinge uma profundidade suficiente. Seria 
mais verdadeiro dizer que se criam sintomas a fim de evitar uma 
situação de perigo, cuja presença foi assinalada pela geração de 
angústia. Nos casos que examinamos, o perigo em causa foi o de 
castração ou de algo remontável à castração. (FREUD, 1926/1996, p. 
128).   

 

 Nos raros momentos em que Freud se permite uma conclusão, quando o faz é 

contuso e aponta-nos descobertas, nesse caso, a de que a angústia aparece relacionada 

com a castração, ou seja, “[...] se a angústia for uma reação do ego ao perigo, seremos 

tentados a considerar as neuroses traumáticas, as quais tão amiúde se seguem a uma 

fuga iminente da morte, como um resultado direto de um medo da morte (ou medo pela 

vida) [...].” (FREUD, 1926/1996, p. 128). Diante dessa afirmação, o desenvolvimento 

do trauma recebe um pano de fundo, o medo de perder a vida, e a formação de sintomas 

e a angústia parecem dirigir-se ao intuito de preservação da vida, ou mais 

objetivamente, de não a perder. 

 Freud procede a uma relação clara entre a angústia e o trauma e afirma que “[...] 

a angústia, por conseguinte, é, por um lado, uma expectativa de um trauma e, por outro, 

uma repetição dele em forma atenuada.” (FREUD, 1926/1996, p. 162). 

 A seguir, apresenta-se o Quadro 1, com esquema das principais discussões 

empreendidas nesta seção:  

Quadro 1 – Síntese das definições expostas nesta seção e que foram alvo de discussões.  



116 
 

 

Fonte: Autor (2018). 

2.3.1.3 O trauma em Freud: Entre o que é significável (rememorado) e o inassimilado 
(inibido) 

 Várias outras referências ao trauma foram encontradas no escrito de Freud 

intitulado “Moisés e o monoteísmo” e a ele foram dedicados quatro anos de elaboração 

– 1934 a 1938, e publicado em 1939. Nessa obra, há uma formulação sobre os efeitos do 

trauma que são de dois tipos: os positivos e os negativos.  
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Os traumas positivos são atribuídos à repetição, ou seja, à rememoração do 

trauma. Esse movimento psíquico é descrito como positivo, pois visa reequilibrar o 

sistema psíquico descompensado pelo trauma e o reequilíbrio visado ocorreria pela 

produção de um sintoma. 

Freud exemplifica da seguinte maneira: “[...] um homem que passou a infância 

numa ligação excessiva e atualmente esquecida com a mãe pode passar toda a vida 

procurando uma esposa de quem possa conseguir ser nutrido e apoiado.” (FREUD, 

1939/1996, p. 90). Esse efeito positivo parece ser compensatório, um mecanismo de 

defesa de um psiquismo em desequilíbrio. 

 Os efeitos negativos seriam o oposto do relatado como efeitos positivos: nada do 

trauma seria revivido, recordado e o psiquismo se protegeria das lembranças, evitando 

tais rememorações, contudo ocorreriam, por outro lado, manifestações decorrentes da 

repressão: as fobias e inibições. 

 Freud (1939/1996) revela que o trauma mais sério de uma vida em início seria o 

da castração e isso é explicado, como exemplo, pela ameaça dirigida ao menino que, 

quando excitado, toca seu órgão sexual e, diante de várias tentativas infrutíferas de a 

mãe impedir verbalmente essa autoestimulação, delega ao pai a pior das ameaças 

psíquicas, a de lhe cortar o pênis. Dessa forma, “[...] os resultados da ameaça de 

castração são multifários e incalculáveis; afetam a totalidade das relações do menino 

com o pai e a mãe e, mais tarde, com os homens e as mulheres em geral.” (FREUD, 

1939/1996, p. 90).  

A castração é uma noção mais ampla e a criança pode vivê-la psiquicamente de 

diferentes maneiras. O exemplo citado é somente uma delas, mas em outros que forem 

possíveis, observa-se sempre uma renúncia pulsional ou a “perda” de um objeto amado, 

talvez, um dos genitores.  

Para caracterizar a castração, é importante considerar que ela é vivida no plano 

da fantasia, por mais que um evento externo tenha ocorrido, seus efeitos se propagam 

em outro plano, no imaginário. O complexo de castração e o trauma que lhe são 

decorrentes se presentificam também no mito de Édipo, quando ele percebe que havia 

possuído a mãe e matado o pai, fura seus próprios olhos, pune-se, o que seria um 

substituto simbólico da castração. 
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 No processo de desenvolvimento do trauma, Freud (1939/1996) revela a 

necessidade de investigar se houve um período de latência entre o ato traumático e o 

desenvolvimento do trauma. Entenda-se que o ato traumático é aquele que atravessou as 

defesas, surpreendeu e assustou. Paralelamente, o trauma é a resultante do traumatismo 

e pode ser entendido como um desencadeamento neurótico com sintomas geralmente 

fóbicos, histéricos ou obsessivos.  

A questão posta em discussão por Freud é que, em alguns casos, o trauma se 

instala imediatamente depois da situação traumática e, em outros, há um período de 

latência, sobre o qual se tratará a seguir. 

 É bem certo que existam defesas que atuam no tempo de latência e Freud 

(1939/1996) explica que o ego se adapta de modo a conciliar as exigências psíquicas 

com as do mundo real: “O fenômeno de uma latência das neuroses entre as primeiras 

reações ao trauma e o desencadeamento posterior da doença deve ser encarada como 

típico. Essa última doença também pode ser encarada como uma tentativa de cura.” 

(FREUD, 1939/1996, p. 92).  

A latência, em outras palavras, pode ser considerada um período em que as 

defesas são convocadas a restabelecer o equilíbrio psíquico. Uma vez que as defesas se 

mostraram insuficientes, a doença neurótica acaba sendo uma nova e última tentativa de 

restabelecimento do equilíbrio. “Trauma primitivo – defesa – latência – 

desencadeamento da doença neurótica – retorno parcial do reprimido: tal é a fórmula 

que estabelecemos para o desenvolvimento de uma neurose.” (FREUD, 1939/1996, p. 

95).  

 As elaborações sobre o trauma em Freud convergem para um núcleo constitutivo 

do sujeito e têm relação com um processo de repressão primevo. Desse modo, a 

castração e as ressonâncias do trauma podem desdobrar-se em dois caminhos, a saber:  

O primeiro é o da absoluta impossibilidade de rememoração, ou seja, quando o 

traumatismo mobiliza conteúdos reprimidos e esses são inadmissíveis para a 

consciência. Então, ocorre um esforço do psiquismo para manter a homeostase, 

aumentando as forças repressivas e gerando fobias e inibições (FREUD, 1939/1996). 

O segundo caminho – e parece muito importante ressaltar a função do período de 

latência entre o traumatismo e o desenvolvimento do trauma – é o período com a função 

de possibilitar ao psiquismo amortecer o impacto do traumatismo, elaborar e sedimentá-
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lo. Trata-se de um período para o psiquismo conciliar as exigências do mundo externo 

com as demandas da pulsão. E Freud atribuiu a esse processo uma tentativa de cura do 

trauma a partir da produção de defesas ou da neurose como possibilidade de 

restabelecer o equilíbrio psíquico. 

 A seguir, apresenta-se o Quadro 2, uma síntese do funcionamento do trauma. 

Quadro 2 – Síntese do funcionamento do traumatismo.

 

Fonte: Autor (2018). 

2.3.2 O trauma em Lacan 

 Assim como em Freud, o conceito de trauma nas elaborações de Lacan assume 

fundamental importância. Os postulados freudianos começam por descrever o trauma a 

partir do evento externo e inesperado que invade o mundo interno – o psiquismo – e o 

desequilibra, provocando uma sobrecarga de excitação, muitas vezes, impedindo-o de 

assimilar essa hiperexcitabilidade.  

Com Lacan, percebe-se que o trauma estará sempre ligado a um cerne, a um 

núcleo constitutivo, ao qual ele nomeia cena primária. Trata-se do momento em que o 

sujeito entra no mundo da linguagem, de modo que o trauma primevo é o do encontro 

com a língua e seus efeitos deletérios, mas necessários. 
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Essa entrada no mundo da linguagem, do significante, é a própria castração e, 

diante dessa cisão com o Outro, restam os significantes que  

[...] traumatizam o corpo do ser falante. Os significantes produzem 
sentidos que marcam nossa existência, mas introduzem também, para 
além deles, aquilo que jamais terá sentido algum, um furo que marca 
um antes e um depois. Portanto, o que confere ao encontro com a 
linguagem o valor de um trauma é justamente esse furo que escapa à 
apreensão pelo sentido, marca de uma satisfação, de um gozo que 
jamais poderá ser reabsorvido na cadeia das significações, ao qual 
Lacan deu o nome de real (SOUTO, 2014, p. 14).  

 

 O trauma assume grande importância nas elaborações de Lacan, já que é 

possível considerar que, pela via do trauma, o real se faz presente na vida de cada 

sujeito. Em outras palavras, é razoável afirmar que os encontros cotidianos podem 

defrontar-nos com o real, configurando-se como “encontro faltoso”, mas assim estará 

condicionado à história singular e única de cada sujeito. 

Inicia-se essa fundamentação a partir da exposição das elaborações de Lacan 

quanto à repetição e à relação com o real, pressupondo que, dessa relação, o trauma 

possa ser produzido ou atualizado. A segunda parte contempla a importância atribuída 

por Lacan à cena constitutiva, ou seja, à constituição de um núcleo traumático primitivo, 

ao qual todos os outros traumas vindouros se relacionariam. No terceiro segmento desta 

seção, discute-se o trauma a partir da leitura estandardizada e generalizada, 

diferenciando-o, assim, da abordagem singular dirigida pela Psicanálise. 

Por fim, a última subseção discute o trauma como um furo, um troumatisme, 

como afirmou Lacan, por meio desse neologismo. Inicia-se a fundamentação de trauma 

em Lacan. 

 2.3.2.1 O trauma em Lacan: Entre a repetição do repetido e o encontro com o Real 

 Lacan, no Seminário 11, ao discutir e ampliar o alcance do conceito de 

inconsciente e seus efeitos sobre o sujeito, remete-nos ao texto “Repetir, recordar e 

elaborar”, de Freud, escrito em 1914. Nesse estudo, o autor alerta-nos para o fato de que 

a repetição tem relação com a rememoração (LACAN, 1964/1990). E o que se 

rememora – e que pode ser considerado como pensamento – evitou sempre o mesmo 

núcleo duro de um sujeito, um núcleo que remonta ao seu processo de constituição. 

Contudo, mesmo tendo o evitado, o que se rememora e repete permanece tendo 

relação com o evitado, o esquecido, o recalcado ou, dito de outra maneira, o repetido e o 
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rememorado apontam para algo que não quer calar, que atravessa o sujeito, o irrompe e 

não se faz encontrar.  

 Aludimos aqui a um conceito central para a obra lacaniana, que é o de real, 

longe de associá-lo à noção de realidade, encontra-se mais próximo ao que é 

desconhecido pelo sujeito, mas muito íntimo de si. Retoma-se a rememoração e a 

repetição, pois elas, como funções, só se definem por “[...] mostrar assim a relação do 

pensamento com o real.” (LACAN, 1964/1990, p. 55).  

É importante ressaltar que Lacan afirma de maneira contundente que a repetição 

não pode ser entendida como meramente um efeito de reprodução, pois essa última era a 

finalidade do método catártico e a repetição “[...] aparece primeiro numa forma que não 

é clara, que não é espontânea, como uma reprodução, ou uma presentificação, em ato.” 

(LACAN, 1964/1990, p. 55).  

Assim, o repetido esconde, escamoteia e, por não ser espontâneo, revela-se 

partindo de determinado contexto que, em certa medida, o elicia, de modo que o 

repetido surge “em ato”. Lacan reafirma que tal ocorrência não quer dizer 

necessariamente um comportamento, mas que algo então se inscreve, ou diga-se que 

algo se atualiza no ato, pois “[...] um verdadeiro ato tem sempre uma parte de estrutura, 

por dizer respeito a um real que não é evidente.” (LACAN, 1964/1990, p. 55). 

 Um exemplo é trazido por Lacan (1964/1990), na tentativa de ilustrar essa 

afirmação de que o ato não é simplesmente um comportamento ou mera reprodução, 

como no caso do ritual japonês do sepuku, geralmente chamado de hara-kiri. Nesse 

caso, o guerreiro, sentindo-se desonrado por uma derrota ou um ato de imoralidade, 

aplica-se um golpe de punhal no abdômen deixando expostas as vísceras. Os registros 

históricos relatam que, inicialmente, alguns desses rituais eram feitos em público.  

Assim, como comportamento, reproduz algo da esfera da cultura e, como ato, 

algo do real atualiza-se, algo da estrutura do sujeito surge e se presentifica em ato. Ou 

seja, repete, e não meramente se reproduz, pois o repetido traz consigo algo de uma 

estrutura. 

 E qual a relação entre trauma e repetição? O traumatismo, diante da 

impossibilidade de ser assimilado, ou significantizável pelo sujeito, reverbera e encontra 

na repetição em ato uma das formas ou tentativas de inscrição do trauma, por isso, na 

repetição, não cansa de buscar atualização e retorna sempre ao mesmo local. Trata-se, 
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então, do real, de um real presentificado em ato e revelando algo da estrutura do sujeito 

e que é da ordem do indizível e capaz de continuar reverberando os efeitos do 

traumatismo no sujeito. “A insistência do trauma é, assim, uma transmutação do 

acontecimento traumático e constitui, simultaneamente, em sua insistência de repetição, 

uma marca de gozo [...].” (TARRAB, 2015, p. 99). 

 Diante da condição de inominado, do indizível, estranho e íntimo 

simultaneamente, o trauma insiste em insurgir, precedendo qualquer possibilidade de 

representação, além de mobilizar grande quantidade de energia, provocando um 

transbordamento que se faz perceber na angústia: “[...] essa repetição não é o retorno do 

mesmo, mas a marca que há significantes que retornam a despeito e além do princípio 

do prazer. Cada retorno é inédito, novo. As neuroses traumáticas produzirão uma versão 

muito pura da compulsão de repetição e do gozo obscuro que ela alimenta.” (LA 

SAGNA, 2015, p. 8). 

 Seguindo com a mesma discussão e ideia, a de que a repetição atualiza de certa 

forma algo que foi impossível de nomear, nesse caso, o traumático, examinam-se as 

elaborações de Lacan, no Seminário 11, quando se refere à tiquê e ao autômaton, não 

sem antes apresentar a origem desses termos.  

Aristóteles, na sua obra Física, elaborou um tratado sobre a natureza e tudo o 

que estava em movimento e mudança. Um de seus interesses parecia voltar-se para a 

discussão e investigação dos princípios e, então, elabora a teoria das causas, a noção de 

causa acidental, a qual ele divide em dois tipos: a tiquê e o autômaton, assim os 

explicando: 

O autômaton é aquilo que se produz à margem da natureza, tem a 
causa fora de si e está privado de finalidade natural. Por isso, 
autômaton designa algo que se move por si mesmo, donde, mais tarde, 
a idéia de autômato e a de automatismo. Mas, em Aristóteles, 
autômaton designa também o que é ‘em vão’, ou seja, aquilo que visa 
um fim determinado e não o alcança. A tiquê, ao contrário, sempre 
alcança seu fim e por isso está ligada à ideia de encontro, seja ele feliz 
ou infeliz.  

(GUELLER, 2005, p. 188) 

 

 Lacan (1964/1990) toma emprestado dos constructos de Aristóteles o termo 

tiquê para aproximá-lo da ideia de um encontro com o real, mas se refere a um real que 

sempre escapa da possibilidade de significação e que é, de fato, da ordem de um 

“encontro faltoso” ou de “mau encontro”.  
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O autômaton, para Lacan, é o que, pela via do signo e sob o comando do 

princípio do prazer, retorna, volta e insiste. Assim, a tiquê, ou o real, vige por detrás do 

autômaton que se desdobra na cadeia significante. 

  Lembrando que o autômaton está representado como a (re)produção significante 

e regida pelo princípio do prazer, assim será considerado seu caráter de previsibilidade. 

Seus signos suportam a tiquê, o encontro do real, de caráter imprevisível, algo que 

sempre surpreende, escapa e escorrega da possibilidade de simbolização, como afirma 

Lacan (1964/1990, p. 59): “Este real, sentimos que, através de toda essa análise, arrasta 

consigo o sujeito [...].”. 

 Por ora é importante ressaltar que o caráter de repetição contido na tiquê (como 

o novo, imprevisível, inesperado que se repete e se atualiza) e no autômaton (como o 

que se desdobra na cadeia significante) não é a revelação do repetido, pois esse é algo 

que sempre está velado no discurso do sujeito. Desse estado, resulta a declaração de 

Lacan: “Não há que tomar as coisas ao pé da declaração do sujeito.” (1964/1990, p. 59).  

E, assim, a escuta do sujeito passa por considerar primordialmente aquilo que 

surpreende, tropeça e faz tropeçar, o que fisga, atravessa e se faz reencontrar (velado) a 

todo instante. 

La Sagna (2015, p. 15) propõe uma reflexão interessante sobre o trauma e a 

repetição, quando destaca que: 

O livro de Cathy Caruth, coleção de artigos sobre a questão do trauma, 
começa por uma citação em destaque de um veterano anônimo da 
guerra do Vietnam: ‘Eu não quero tomar drogas para os meus 
pesadelos, porque eu devo continuar a ser um memorial para meus 
amigos mortos.’. A questão será introduzir se a repetição que joga um 
jogo com a neurose traumática tem por efeito e por função elaborar o 
trauma, dissolvê-lo ou, ao contrário, mantê-lo intacto. 

 

 A questão é imponente! Qual a função da repetição na neurose traumática? 

Elaborá-la? Dissolvê-la? Mantê-la? Talvez, possamos acrescer o debate e a 

problematização com outras questões: se, para Freud, a repetição sobrepuja o princípio 

do prazer, ela se relacionaria com o gozo e a pulsão de morte? Seria assim uma forma 

de condução ao estado inorgânico? Se a repetição, como tiquê, promove o encontro com 

o real e se considerarmos que Lacan sustentava que um sujeito pode inventar a partir do 

real, seria a repetição a oportunidade para um deslocamento subjetivo? Manteremos as 

questões!   
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A seguir, apresentamos o Quadro 3, para ilustrar essa discussão a respeito da 

repetição, pois se considera que ela se inscreve, ou se registra, em duas grandes 

dimensões: a do autômaton e a da tiquê, ambas orientadas, comandadas e regidas pelo 

princípio do prazer.  

 A repetição na função do autômaton encontra-se no registro do simbólico e, por 

esse motivo, está presente na cadeia significante em trabalho restitutivo, como uma 

tentativa de significar um traumatismo original e resultante no acaso significante.  

Na função da tiquê, localiza-se o registro do real, daquilo que, como modo de 

operação, repete surpreendendo e tentando fazer-se (re)encontrar com o inassimilável de 

uma experiência subjetiva e a resultante desse processo é o próprio encontro com o real. 

Quadro 3 – Representações e diferenças entre o simbólico e o real. 

  

 

 Sendo a relação do trauma com a repetição, a principal questão que orienta essa 

discussão, deve-se considerar que  

A função da tiquê, do real como encontro – o encontro enquanto que 
podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso – se 
apresenta primeiro, na história da psicanálise, de uma forma que, só 
por si, já é suficiente para despertar a nossa atenção – a do 
traumatismo.  

(LACAN, 1964/1990, p. 59) 

 

 O encontro com o real ou sua insurgência pode ser traumático. Se há no real algo 

de inassimilável, sua irrupção pode ir deixando marcas indeléveis no sujeito. Esse 

circuito traumático teria origem em uma situação traumática original? A essa pergunta 

Simbólico

Restitutiva

Autômaton

Comandado pelo princípio 
do prazer (acaso significante)

Real

Repetitiva

Tiquê

Comandado pelo princípio 
do prazer (acaso do real)

REGISTRO 

PRODUTO 

SERVIÇO 

FUNÇÃO 

Fonte: Autor, modificado de Lopes e Vinheiro (1999, p. 80). 
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dedicaríamos mais algumas discussões antes de uma posição ou opinião final em 

relação a ela. 

 Lacan (1964/1990, p. 60), ao se estender nas discussões sobre o tema, considera 

o esforço homeostático do sujeito de forma a encobrir a experiência traumática, como 

um esforço que teria seu funcionamento explicado pelo princípio do prazer e assim o 

explica: “[...] vemos conservada a insistência do trauma a se fazer lembrar a nós.”. 

Assim, aquilo de uma experiência traumática, e não assimilada, tende a retornar e, a 

cada retorno, exercerá efeitos de trauma no sujeito sob o modus operandi do princípio 

do prazer. Desse modo, por mais desenvolvida que estejam as defesas do sujeito, parte 

do seu princípio de realidade e “[...] deixa prisioneira das redes do princípio do prazer 

uma parte essencial do que é, no entanto, e muito bem, da ordem do real.” (idem, 

ibidem). 

 Trauma e real são conceitos inseparáveis a ponto de Lacan (1964/1990, p. 64) 

considerar que “O lugar do real, que vai do trauma à fantasia, na medida em que a 

fantasia nunca é mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de 

determinante da função da repetição.”.  

A fantasia, no contexto do trauma, como algo que dissimula uma experiência 

primeva, é levantada em certa medida a partir das discussões de Nicéas (2014, p. 5), 

quando afirma que diante da atividade de fantasia de um sujeito, de maneira a esconder 

“[...] o gozo auto-erótico do sujeito, [...] ganhava sua função precisa: blindar o sujeito, 

servir-lhe de anteparo contra algo de real no trauma.”, ou seja, a fantasia parece ter 

função clara de proteger o sujeito de uma experiência inassimilável e, ao mesmo tempo, 

essa fantasia sustenta o sujeito numa relação de repetição e gozo, orientada pelo (além 

do) princípio do prazer. 

 O “algo de absolutamente primeiro” dado como determinante da função da 

repetição e como um dos lugares do real é discutido por Lacan (1964/1990, p. 68), 

quando comenta a respeito dos estágios formadores da libido (comumente conhecidos 

como fases do desenvolvimento da sexualidade – tal como formulado por Freud). 

Nesses estágios, Lacan aponta que são organizados em torno da angústia de castração e 

que essa “[...] introdução da sexualidade é traumatizante [...] e tem uma função 

organizadora para o desenvolvimento.”. 
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Assim é que a angústia de castração e o trauma estão inter-relacionados: a 

primeira parece atravessar os processos de constituição da libido do sujeito e promover 

em certa medida a segunda e, dessa forma, o trauma vai se circunscrevendo na 

experiência constitutiva do sujeito. Desse modo, o algo de absolutamente primeiro 

parece constituir-se a partir das irrupções da sexualidade, ou seja, ao longo do processo 

de investimento libidinal do sujeito. 

Dessa maneira, a função organizadora do desenvolvimento, a sexualidade, 

registra uma maneira própria e única de como um sujeito se constituirá e, em 

consequência, o absolutamente primeiro tem relação com um traumatismo original 

(angústia de castração), que é lugar do real. E a medida da repetição – a tiquê como 

função – promoverá uma atualização do trauma que será sempre um novo encontro com 

o real.  

 Dessa maneira, “O traumatismo re-atualizaria, então, um confronto com uma 

falta original, com um real impossível de lhe dar nome ou representá-lo: a castração 

como perda de gozo.” (NICÉAS, 2014, p. 5). Assim, faz-se se necessário assinalar que, 

diante do inominável de uma experiência traumática, ou seja, do encontro com o real, há 

reedição da experiência constitutiva do desamparo e a possibilidade da destituição de 

uma fantasia que sustenta os modos de gozo de um sujeito. Então, resta a esse sujeito 

que tente responder com um sintoma, que sirva como investida para elaborar o trauma – 

eis a função da fantasia, um novo modo de gozo. 

 Isso posto, por meio das evidências aqui trazidas e discutidas, propõe-se a 

seguinte reflexão: parece que o sintoma estaria circunscrito no plano do autômaton, ou 

seja, da repetição ou reprodução do repetido; e o trauma, circunscrito no plano da tiquê, 

o do encontro com o real.  

2.3.2.2 O trauma em Lacan: a importância da cena primitiva 

 Lacan questiona, no Seminário 11: “[...] por que a cena primitiva é tão 

traumática?” (LACAN, 1964/1990, p. 73). Ele discute e quer localizar o traumático 

numa cena primária, de modo que, assim como Freud, ele também constatou que as 

questões relativas ao desenvolvimento da sexualidade, impostas aos sujeitos ao longo 

do seu processo de constituição, podem ser traumáticas quando vividas como um fato 

factício, ou seja, como algo não natural. 
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Para ilustrar, Lacan cita o caso do Homem dos Lobos a sua estranha experiência 

fantasmática do desaparecimento e reaparecimento do pênis, uma experiência 

constitutiva do sujeito em que as fantasias traumáticas são determinantes para a 

compreensão de sua estrutura.  

 No Seminário 1, Lacan revisita a análise de Freud de O Homem dos Lobos e 

revela a importância da fantasia em comparação ao evento real, pois o trauma “[...] 

porque parece, segundo toda evidência clínica, que sua face fantasmática é 

infinitamente mais importante do que sua face de evento. Desde então, o evento passa 

para o segundo plano na ordem das referências subjetivas.” (LACAN, 1953-54/1993, p. 

46). Assim, Lacan ratifica a importância de uma cena ou de uma experiência primitiva 

vivida no plano da fantasia, relacionado à angústia de castração, constituinte do lugar do 

real e com potencial efeito de trauma. 

 Desse modo, é possível propor a ideia de que o trauma vai se instalar 

possivelmente quando da ocorrência de um evento que se relacionaria, ou, evocaria a 

cena primitiva. E, diante da tensão provocada, iriam sendo produzidos sintomas no 

sujeito. Importante ressaltar que, a partir dessa noção, o traumatismo, como algo que se 

experimenta na realidade, pode eliciar uma fantasia de castração, produzindo o trauma. 

A esse respeito, Lacan afirma que... 

As formas que toma o recalque são atraídas por esse primeiro núcleo, 
que Freud atribui então a uma certa experiência, a que chama a 
experiência original do trauma. Retomaremos mais tarde a questão do 
que quer dizer trauma, cuja noção deve ter sido relativizada, mas 
retenham que o núcleo primitivo é de um nível diferente dos avatares 
do recalque. É o fundo e o suporte deles.  

(LACAN, 1953-54/1993, p. 56) 

 

 No Seminário em que trata do tema “Angústia”, Lacan (1962-1963/2005) aborda 

a castração e a discute como tendo uma função diante do desejo do Outro, ou seja, 

quando o sujeito não se furta da sua castração, utiliza-a como motor para se dirigir ao 

Outro, ao desejo do Outro.  

Partindo de um lugar de falta e se deslocando em um universo de significantes, 

igualmente faltosos de significados, o sujeito vai se sustentando em um devir ficcional 

de histórias imaginárias, buscando ou sustentando talvez um gozo nesse lugar, qual seja, 

o de ser objeto do desejo do Outro, postulando o enigma: o que sou para o (desejo do) 

Outro? 
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 Seguindo essa hipótese, é o próprio Lacan (1962-1963/2005, p. 56) quem 

escreve: “[...] dedicar sua castração à garantia do Outro, é diante disso que o neurótico 

se detém [...]. Isso ele só pode assegurar por meio de um significante, e esse significante 

falta, forçosamente. Nesse lugar de falta, o sujeito é chamado a dar o troco através de 

um signo, o de sua própria castração.”.  

 Então, existe a dúvida bilateral e recorrente sobre qual objeto se é e qual é o 

desejo do Outro, contudo essa dúvida só se constitui em virtude do complexo de 

castração. E, nesse movimento dialético de busca (de si como objeto) e do encontro com 

o desejo do Outro – que será sempre opaco e indefinido – o sujeito vai se deparar com a 

falta e a angústia se fará perceber, pois ela está “[...] ligada a tudo o que pode aparecer 

no lugar -ϕ.”15 (LACAN, 1962-1963/2005, p. 56). 

Em outras palavras, a causa da busca foi aquilo que, por certa hora, foi percebido 

como ausente, extirpado e culminará com o que não pode ser significantizável, ou seja, 

com o inapreensível e a angústia é, dessa forma, decorrente. 

Lacan considera que esse encontro faltoso, o de um traumatismo, se assemelhe 

aos efeitos da “cena traumática”, ou seja, daquela discutida por Freud, que nos remeteria 

a um traumatismo original, primeiro, o qual poderíamos considerar ser o da própria 

castração.  

Eis que a tentativa de significantizar a castração esbarra nas impossibilidades de 

sustentar a posição de objeto do desejo do Outro e, dessa forma, atualiza-se e se ratifica 

na castração. Assim, as evidências o apontam, um evento traumático configura-se como 

um encontro faltoso. 

 Lacan (1962-1963/2005, p. 283) discute nestes termos o exposto e nos provoca a 

novas formulações:  

E, já que lhes lembrei, da última vez, a estrutura própria do campo 
visual, a sustentação e a ocultação simultâneas do objeto a nesse 
campo, não posso deixar de voltar a ele, posto que é nesse campo que 
se faz a primeira abordagem da presença fálica, e de um modo que 
sabemos ser traumático. É aquilo a que chamamos cena primária.  

 

 No último capítulo do Seminário “A Angústia”, Lacan lembra que Freud 

assinala a angústia como um perigo de vida, como morte propriamente física, biológica. 

                                                           
15

 -ϕ: esse símbolo grego, nas construções e elaborações teóricas de Lacan, significa a castração. 
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Em conformidade com a proposição freudiana e na intenção de avançar, Lacan afirma 

que “[...] o perigo em questão está ligado ao caráter de cessão do momento constitutivo 

do objeto a.” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 352). 

Por conseguinte, sua afirmação relaciona-se com o desejo do Outro, pois a 

angústia constitutiva do sujeito origina-se pela morte simbólica, representada pelo 

complexo de castração e por não saber que objeto é para esse desejo materno, a 

constituição de si como objeto “a” pretende atender ao desejo materno. 

Dessa forma,  

A angústia foi escolhida por Freud como sinal de algo. Será que não 
devemos reconhecer o traço essencial desse algo na intromissão 
radical de uma coisa tão Outra no ser vivo humano, já constituída para 
ele pelo fato de passar para a atmosfera, que, ao emergir neste mundo 
em que tem de respirar, ele fica, a princípio, literalmente asfixiado, 
sufocado? Foi a isso que se deu o nome de trauma — não existe outro 
—, o trauma do nascimento, que não é a separação da mãe, mas a 
própria aspiração de um meio intrinsecamente Outro. 

 (LACAN, 1962-1963/2005, p. 355). 

 

 O trauma, para Lacan, constitui-se, portanto, a partir de uma cena original, 

primitiva, um fato factício, do qual não se espera ser assimilado naturalmente, pois se 

trata do complexo de castração, tal como descrito por Freud e discutido por Lacan a 

partir do caso do Homem dos lobos. Assim, o sujeito é incitado a se dirigir ao Outro, a 

responder a seu desejo. 

Lacan destaca que esse sujeito, ao emergir para o mundo, deve respirar, mas fica 

literalmente asfixiado, sufocado, angustiado, pela dialética desejante que se lhe impõe 

ao saber qual o desejo do Outro. E, assim, se constituiria uma base, o cenário primevo 

do trauma que, de outra forma, quer dizer o momento da entrada no mundo da 

linguagem, a entrada no significante. Seria esse o momento do nascimento, não o do 

primeiro respiro por parte dos pulmões, mas o do primeiro respiro como ser de 

linguagem, num mundo de significantes, e não  mais, de uma relação simbiótica e de 

sincretismo com a mãe.  

Assim sendo, o trauma primevo – a cena primitiva – tem relação com o 

nascimento para um mundo diferente, o da linguagem, o do desejo do Outro. 

2.3.2.3 O trauma em Lacan: Generalizado ou singular? 
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 Vieira (2008), partindo da leitura de Lacan, J. A. Miller e Éric Laurent (2004), 

discute a abordagem do trauma na perspectiva dos estudos lacanianos e afirma, logo de 

início, ser uma leitura ao avesso, pois, enquanto muitas discussões a respeito do trauma 

partem da importância e da avaliação do evento traumático e dos efeitos quase sempre 

percebidos como generalizados ou genéricos, em Lacan, há uma inversão desse 

processo: valorizam-se os aspectos psíquicos, ou seja, os efeitos singulares sobre o 

sujeito. Dessa forma, Vieira (2008, p. 510) afirma que “A violência do evento ofusca a 

importância do que poderíamos chamar de ‘fator subjetivo’,16 que é exatamente o que 

justifica a presença da Psicanálise no campo do trauma.”. 

Em consonância com essa discussão, La Sagna (2015, p. 4) revela que...  

As teorias anglo-saxônicas que preconizam o TEPT (transtorno de 
estresse pós-traumático), termo que tenta apagar o de neurose 
traumática, acentuarão o tempo 1 do trauma para torná-lo um fenômeno 
puramente somático, e colocar assim em dúvida o valor do tempo 2, o 
da subjetivação e da ligação com o gozo do corpo. Estresse e trauma são 
colocados em concorrência. Trata-se ainda de um mal-entendido. Na 
neurose traumática, a reiteração incessante da experiência, na forma de 
pesadelos ou de crises de angústia, atesta clinicamente o trauma. Mas o 
caráter real, impossível de simbolizar desse trauma no psiquismo, 
permanece o elemento crucial do diagnóstico.  

 

 É inegável a relevância do traumatismo como fenômeno objetivo, e não se 

desdenha o seu o impacto sobre a pessoa. Pesquisas e estudos que a contemplam, 

contudo, sustentam a permanência e a prevalência desse status discursivo e podem 

impedir um sujeito de acessar e ascender simbolicamente sua experiência traumática 

que possuirá traços únicos.  

Em outras palavras, destaca-se que o traumatismo, tomado unicamente como 

uma experiência real e objetiva, poderia sufocar ou impedir o sujeito de produzir a 

própria história de vivência do trauma.  

Apresento o seguinte questionamento de Vieira (2008, p. 510): “Como fazer este 

fator subjetivo entrar na narrativa de uma história, como contar o que aconteceu 

destruindo-nos como sujeitos?”. 

                                                           
16

 O termo subjetividade é mantido neste capítulo em razão de que as referências assim a contemplam, 
contudo preferimos o termo psiquismo ou experiência psíquica em razão de expressarem melhor, assim o 
cremos, aquilo que é a principal descoberta da Psicanálise: os aspectos constitutivos do sujeito e o 
inconsciente. 
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 A discussão que se quer dirigir é a da importância de se revelar, destacar a 

experiência subjetiva do sujeito na cena traumática. Alguns discursos – o midiático, o 

das políticas públicas e alguns científicos – tentam demover, retirar ou apagar o sujeito 

da experiência subjetiva que é única e singular, a fim de dar a impressão, ou até a 

certeza, de que as experiências traumáticas são totalizantes, ou seja, esses discursos têm 

a potência de sugerir e generalizar seus efeitos unicamente a partir da cena traumática.  

Importante considerar que o elemento causal de um trauma deve ser analisado da 

cena aos aspectos constitutivos do sujeito, pois o impacto no psiquismo de uma 

experiência objetiva têm relação não só com a força do agente traumático, como 

também, com a história singular da constituição subjetiva do sujeito. 

Faz-se necessária uma reflexão a respeito da força de um agente traumático 

externo que é do senso comum – talvez, até mesmo fruto de algumas proposições 

científicas – alguns postulados a respeito da pungência de um evento traumático. 

Contudo seria leviano estabelecer uma relação binária como: “assalto a mão armada = 

trauma” e “ameaça verbal = não trauma”. Queremos destacar que “Não é necessária a 

guerra nem o terror da violência generalizada para que um sujeito, para que uma criança 

se veja exposta a algo que traumatiza a sua existência. A violência é traumática, porém 

nem todo trauma é produto de um ato violento, ainda que aquilo que sempre chamamos 

trauma, nos violente, violente algo da defesa primordial do sujeito” (TARRAB, 2015, p. 

99). 

Assim posto, o agente externo causador de um trauma porta desde um gesto 

rompante de violência ao uso sutil da palavra e ambos podem ser igualmente 

traumáticos, pois, ainda segundo Tarrab (2015, p. 99),  

A clínica psicanalítica, no entanto, ensina também quão traumático 
pode ser um ruído trivial, o rosto de um desconhecido, o relato de uma 
história cruel ou de uma simples história, uma música estridente ou um 
murmúrio, um comentário banal de um amigo ou o seu desprezo, o 
olhar triste de alguém, uma lembrança, a visão de algo inesperado ou a 
imagem de um sonho. 

 

Em seu texto de orientação para uma jornada de trabalhos sobre o trauma, 

Brousse (2014) revela as estratégias propostas pela Psicanálise para a tratativa do 

trauma: em primeiro lugar, coloca em questão o tratamento médico científico das 

consequências do traumático, uma tentativa de apagamento da memória traumática, a 
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contenção do sintoma, ou seja, de maneira mais sintética, uma tentativa de viver sem o 

trauma, apesar do trauma e sem ter tirado nenhuma lição desse.  

A Psicanálise, defende Brousse (2014, on-line), compreende o trauma como 

parte da existência do sujeito, uma marca particular que carrega como experiência 

humana e afirma que “[...] nenhuma alteração da memória, nenhuma contra 

programação, nenhuma catarse, poderá eliminar o Real”, ou seja, qualquer medida que 

se adote no sentido de supressão do trauma evidenciaria a impotência diante do que não 

se pode calar e está sempre a atravessar o sujeito, o real. Desse modo, a Psicanálise 

pode propor que se tire do trauma um ensinamento (BROUSSE, 2014).  

Considerando que o trauma original esteja ligado à perda de um objeto, ou seja, 

com a experiência primeva do desamparo, com a própria castração, ocorre a entrada no 

mundo da linguagem e, posteriormente, outras experiências traumáticas relacionar-se-

iam a essa experiência primeira, ou seja, atualizariam o trauma primevo, produzindo, 

por exemplo,  

Uma imagem indelével, a erupção de um terror, a exacerbação de uma 
emoção, uma palavra eternamente inarticulável, são múltiplas as 
referências às feridas que não se apagam, ‘perdas imaginárias no ponto 
mais cruel do objeto’. A expressão é de Lacan que celebra, na perda, a 
relação do trauma aos objetos, deixando o sujeito desnorteado, em um 
mundo que perdeu o sentido. (BROUSSE, 2014, on-line). 

 

Então, se há ensinamento possível na experiência do trauma, talvez, esteja muito 

ligado a um novo norteamento e estamos considerando que a orientação pela via do 

desejo possa restabelecer o sujeito muitas vezes imobilizado, impotente e cedido de sua 

vida à produção de novas experiências – singulares, criativas e por que não, ousadas. 

Ainda retomaremos essa questão. 

A Psicanálise inaugura uma nova ética, uma posição que transcende um código 

de leis e regras e questiona o sujeito a respeito de si, do seu desejo, das consequências 

dos seus feitos e de sua implicação ou não com a vida, a abordagem do trauma não foge 

a essa responsabilidade, retomemos uma intervenção de Freud (1905/1996) quando 

relata O caso Dora: Qual sua responsabilidade na desordem de que te queixas? 

Trata-se de um convite para assumir uma postura ética, pois é uma intervenção 

que visa surtir a responsabilidade por suas mazelas e as consequências da existência. Há 

que se evitar conferir “[...] ao sujeito uma subjetividade vazia, que é, paradoxalmente, o 
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estatuto de vítima. Pela vítima, quem responde é o Outro culpado pelo estrago, a causa 

do mal que acomete alguém em posição passiva e inocente.” (FUENTES, 2014, p. 109). 

 Vieira (2008, p. 510) fundamenta essa discussão e, reafirmando a importância da 

experiência subjetiva, revela, critica e discute que, nas abordagens objetivas sobre o 

trauma,  

Busca-se evitar a contaminação com o temperamental e o 
imprevisível, para fechar a cadeia causal esgotando o evento ao lhe 
imputar uma rede de explicações que deem conta do por que do 
trauma. Como? Pedindo, por exemplo, ajuda ao ambiente, sempre 
mais propício à objetivação. Neste caso tentar-se-á dosar o amount of 
trauma, a quantidade do elemento ‘estressor’. Ou ainda, será feito um 
mapeamento das fragilidades genéticas e/ou sociais, para que se possa 
centrar no evento, e não, no sujeito do trauma. 

 

 Essa tendência à objetivação do trauma parece uma tentativa de demover o 

sujeito das circunstâncias causadoras. E se explica melhor: é fato que a ocorrência de 

um evento traumático tem determinantes externos que fogem ao controle do sujeito, 

contudo os efeitos do traumatismo somam-se aos traços constitutivos desse sujeito e, 

portanto, suprimir o fator subjetivo na abordagem do trauma poderia levar o sujeito à 

sua desimplicação? Produzir-se-ia um sujeito amputado diante das possibilidades de 

deslocamento subjetivo? Estancar-se-ia, vitimizando-se?  

É, portanto, imprescindível, ao lado do presente, do acontecimento, do 
acidente, tomar uma perspectiva que inclua o fato de que o próprio 
trauma é ineliminável na constituição da vida subjetiva, na medida em 
que o sujeito não é somente um sujeito, mas que, além disso, ele tem 
um corpo afetado inicialmente pela linguagem, que é o primeiro trauma, 
tal como ensinou Lacan. (TARRAB, 2015, p. 101). 

 

 Assim, a questão sobre a qual se pretende debruçar para argumentar e discutir é: 

o que, em determinado evento traumático, teria sido um trauma para o sujeito? Dessa 

forma, partindo desse questionamento, seria possível um discurso, uma narrativa para 

abrir a fenda que foi obstruída pela colagem evento-trauma que muitos discursos 

produzem, apagando o sujeito e sua experiência psíquica.  

Lacan (2003, p. 436), apoiando-se na discussão sobre o cogito cartesiano, sugere 

que a ciência acabava por ser uma “[...] ideologia de supressão do sujeito”, pois a ênfase 

objetivista e explicativa faz-nos permanecer nas margens do subjetivo, do psíquico.  
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Retomo as questões elencadas por Vieira (2008) e as elaborações de Éric 

Laurent (2004) sobre o trauma generalizado, quando discutem e revelam que há uma 

excessiva quantidade de links, diagnósticos, situações que envolvem e relacionam o 

trauma a partir de pesquisas na internet. Em algumas situações, parecem banalizar o 

trauma, como se pudessem generalizar os seus efeitos em uma leitura unilateral, 

desconsiderando e produzindo certo apagamento do sujeito. 

 De acordo com Vieira (2008, p. 511), 

Aceitar o subjetivo em tese para suprimi-lo (como variável) na prática 
leva à generalização do trauma. O trauma pelo avesso é a aposta no 
fator subjetivo como elemento chave no processo, que, já entendemos, 
não está escrito no evento, aparecendo, sobretudo como enigma, hiato, 
ruptura que perturba as explicações e sentidos coletivos e universais e 
que terá, a duras penas, de ser construído. 

 

 Na Figura 1, a seguir, está exposta a discussão sobre o trauma generalizado, 

tendo subtraído o sujeito e sua subjetividade: 

 

Figura 1 – Esquema do trauma generalizado. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 Na Figura 2, está sintetizada a abordagem do trauma a partir do sujeito, de sua 

singularidade e do modo como se produz o trauma. 

Figura 2 – Esquema do trauma subjetivo. 

 

Fonte: Autor (2018). 
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 Freud, ao propor uma teoria da sedução, relacionou-a ao trauma objetivo, 

contudo a abandona, mas não totalmente e passa a considerar que a sedução possa ter 

sido fantasiada, ou seja, de que algo da vivência no cotidiano real e objetivo evocara 

fantasias inconscientes. Então, se observa uma passagem importante na teoria freudiana: 

do fato objetivo às produções inconscientes. 

 Lacan (2003, p. 352), ao discutir o dispositivo clínico-analítico, revela que “O 

que se espera da sessão é a surpresa [...] [e] o que temos de surpreender é algo cuja 

incidência original foi marcada como trauma.”. Por conseguinte, se a análise visa 

reproduzir, por meio da surpresa, uma re-experiência com o trauma, indagamos, mesmo 

fora do contexto de análise, se seria possível um deslocamento criativo a partir da 

produção do trauma. 

 Assim, se Freud, em suas primeiras elaborações sobre o trauma, passa a 

considerá-lo do objetivo ao subjetivo, ou seja, que algo do vivido incidira sobre o 

psiquismo, e o inconsciente, produzindo fantasias, essas se configurariam como 

decorrentes do trauma e uma defesa contra essa rememoração. Dessa forma, teriam sido 

resultado da incapacidade de elaboração do trauma pelo aparelho psíquico.  

Lacan sugere que o dispositivo clínico analítico opere surpreendendo algo que, 

primitivamente, havia sido um trauma, para que, sob uma condição clínica, esse possa 

ser inscrito, inicialmente, numa narrativa, num relato. De acordo com Lacan: “Numa 

frase pronunciada, alguma coisa se estatela [...]. O que se produz nessa hiância, no 

sentido pleno do termo produzir-se, apresenta-se como um achado.” (Lacan, 1998, p. 30 

– grifos do original).  

 Por ser achado, e não, erupcionado, ao invés do sufocamento causado pela 

angústia, a análise propiciaria o encontro de algo que pode se inscrever na experiência 

psíquica de um sujeito. Dessa forma, estamos considerando a experiência clínico-

analítica e, logo, cremos que o traumatismo de uma experiência objetiva possa provocar 

a erupção do que Lacan havia marcado como “[...] algo cuja incidência original foi 

marcada como trauma.” (LACAN, 2003, p. 352). 

 Por conseguinte, na consecução dessa hiância, alguns sujeitos conseguiriam, 

mesmo sem a experiência de análise, “produzir-se”?  

Assim é que, na leitura do trauma subjetivo, um traumatismo, se somaria ou se 

relacionaria a traumas latentes no aparelho psíquico de um sujeito, de forma que, fora de 
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um contexto clínico analítico, como nas relações na educação, é imprescindível 

considerar:  

i. Os efeitos do trauma subjetivo no sujeito; 

ii. As possibilidades, ou não, da inscrição dessa experiência subjetiva fora 

de um contexto de análise; e 

iii. Se há efeitos positivos. 

Levaremos essas questões para análise do corpus da pesquisa. 

 Temos mais algumas considerações a tecer a partir da experiência na clínica 

analítica e “Ao analista caberá a tentativa de salvaguardar um lugar para o sujeito, que 

poderá comparecer assim que for possível e acrescentar, neste espaço de ruptura, alguns 

elementos imponderáveis, mas decisivos.” (VIEIRA, 2008, p. 512). Assim, a ruptura ou 

a produção da hiância se relacionaria ao encontro faltoso, àquele que produz um corte 

em certa homeostase psíquica que Freud discutira em seu escrito sobre O inconsciente. 

Nesse texto, o pai da Psicanálise argumenta que o aparelho psíquico objetiva eliminar a 

tensão da insatisfação e, por isso, busca incessante e constantemente a satisfação. Em 

tais condições, um evento traumático abalaria esse circuito estereotipado de produção 

do prazer. 

 Com a finalidade de exemplificar a experiência analítica com o trauma, resgato 

um recorte do documentário Encontro com Lacan, dirigido por Gerard Miller: uma das 

entrevistadas nesse filme, a Sra. Suzanne Hommel, uma das (ex) analisantes de Jacques 

Lacan, era criança durante a Segunda Guerra Mundial e conta que a Gestapo sempre 

chegava a sua casa às cinco horas para procurar judeus escondidos. A paciente relata 

que tal fato se repetia como um sonho, lembrança que permanece até sua vida adulta e a 

fazia acordar sempre àquela hora. Um dia, na sessão de análise, falando da Gestapo, 

Lacan se levanta como uma flecha de sua poltrona e faz um gesto muito carinhoso em 

seu rosto... Ela diz ter entendido (interpretado) a partir de um jogo linguístico: 

GESTAPO – GESTE À PEAU (toque na pele, no rosto), ou seja, diz ela:  

Ele transformou a GESTAPO em um ‘GESTE À PEAU’, em um gesto 
muito carinhoso, um gesto extremamente carinhoso, e essa surpresa 
não diminuiu a dor... Mas fez outra coisa. A prova, agora, 40 anos 
depois... É que eu ainda conto esse gesto, eu ainda o tenho no rosto, e 
assim, teria de olhar para mim de maneira diferente... A vida toda...  

(Suzanne HOMMEL, no documentário  
Encontro com Lacan). In: MILLER, 2011, áudio visual). 
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 Lacan (1998), em seu Escritos, especificamente no texto “Posição do 

Inconsciente”, no Congresso de Bonneval (1960) discute o termo nachtraglich retirado 

do texto freudiano. E, partindo desse, inicialmente critica as traduções, propõe o Après 

coup do francês, as possíveis traduções são para um tempo depois, posteriormente ou de 

efeito tardio. Mais importante é circunscrevê-lo ou reportá-lo a seu contexto discursivo, 

a noção do nachtraglich vincula-se à ideia de que só podemos bem conhecer depois do 

acontecimento. 

Dessa forma, há o tempo inconsciente para que o acontecido se torne uma 

experiência psíquica e, nesse sentido, lembra-se do trauma como resultante do 

nachtraglich ou do après coup, ou seja, efeito tardio de um traumatismo. Com esse 

exemplo, retomo o depoimento da Sra. Hommel: há uma resultante do traumatismo, ou 

algo que dele reverbera e, no caso específico do seu relato, os efeitos do traumatismo 

vinham persistentemente reverberando por décadas. 

Esse é o sinal mais evidente do trauma, a reminiscência, manifesta na forma dos 

sonhos, das lembranças e da angústia que aterroriza, descompensa e desorganiza. O 

dispositivo clínico analítico possibilitará que “[...] o trauma se implique no sintoma 

[...]” (LACAN, 1998, p. 853). Com esse exemplo, se quer propor que o trauma passe 

desse estado de algo que ecoa infinitamente para algo incluído, ou seja, que o trauma 

encontre lugar na estrutura do sujeito. 

 Quanto ao trauma implicado no sintoma, isso demanda uma abertura para 

considerar as elaborações de Lacan sobre o sintoma e o sinthoma. Miller (2009, p. 135), 

em suas conferências sobre o Seminário 23 de Lacan, “O sinthoma”, afirma: 

O sintoma, em sua acepção no cerne do sistema de Lacan, é uma 
formação do inconsciente, quer dizer, propriamente falando, ele é uma 
parte do discurso do Outro colocada em certa diz-menção, conforme 
Lacan escreveu mais tarde. Eu reescrevi: em certa diz-menção (dit-
mension) mansão do dito, que é morada (demeure) do dito. 

 

 E, quanto à noção de sinthoma, opõe-se à definição de sintoma, explicando: 

O sinthoma não é uma formação do inconsciente. O sinthoma tem 
uma relação com o inconsciente muito mais complexa, de todo modo, 
diferente. [...] O sinthoma se oporia como singular a tudo o que o 
sintoma, em sua primeira acepção, comporta de generalidade. 

 (MILLER, 2009, p. 135-136). 
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 Essa discussão sobre ambos os conceitos faz aproximar as noções discutidas de 

trauma generalizado e trauma subjetivo. No primeiro momento, considerando o trauma 

generalizado: por ter subtraído a parcela subjetiva do sujeito, permanece na dimensão 

do dito e não permite o dizer. Por esse motivo, é da ordem do Outro, ou parte do 

discurso do Outro, assim como o sintoma que, “[...] articulado como uma linguagem, tal 

como o inconsciente, quer dizer, fraturado entre significante e significado, sua 

menção/mansão (ma/ension), sua morada, podendo ser o corpo ou o pensamento.” 

(MILLER, 2009, p. 135). 

Portanto, na perspectiva do sintoma e do trauma generalizado, parece possível 

uma correlação de que, no trauma generalizado, há produção de sintomas da ordem do 

corpo ou do pensamento, assim como pareceram as queixas iniciais da Sra. Hommel ao 

procurar o Dr. Lacan. 

 Ao apresentar a noção de trauma subjetivo, incluímos o sujeito, a sua 

experiência psíquica e a sua produção singular a partir do traumatismo. E, ao invés de o 

dito incidir sobre ele, prioriza-se qual dizer pode-se produzir a partir do evento 

traumático. Estamos em outra dimensão, diferente da do Outro, que é a do sintoma. 

 Miller (2009, p. 142-143) discute o que seria o dispositivo analítico voltado para 

o trabalho na perspectiva do sinthoma, aproximando-o do trauma subjetivo. Ele 

considera que o trabalho com o trauma na perspectiva subjetiva é o de 

[...] não se contentar em dizer o que os outros quiseram, não se 
contentar em ser falado por sua família, mas aceder à consistência 
absolutamente singular do sinthoma [...] Acho que isso não tem o 
sentido de se identificar ao seu sinthoma, mas ser seu próprio 
sinthoma. Identificar-se a isso é reconhecer seu ser de sinthoma, quer 
dizer: depois de tê-lo percorrido, livrar-se das escórias herdadas do 
discurso do Outro. 

 

 O ser seu próprio sinthoma, a uma primeira leitura, parece uma subserviência à 

determinada condição, mas se pretende argumentar o contrário, que a identificação ao 

sintoma é que condiz a uma subserviência, pois a identificação é com o Outro que, em 

certa medida, a partir de um discurso, de uma fala, produziu efeitos no sujeito. Assim, 

ser seu próprio sinthoma passa por se distanciar do inconsciente (como efeito e produto 

do discurso do Outro) ao mesmo tempo em que, reconheça-se, alguma questão ainda 

permanecerá viva, latente.  



139 
 

Um 1 Sinthoma – Une-bévue  acasos 

    

Outro 2 inconsciente destino 

  Fonte: Miller (2009, p. 143) – Une-bévue.17 

 Na fórmula exposta,  

O inconsciente não é o que há de singular em cada indivíduo. E foi 
para apreender isso que Lacan o alojou no Outro com maiúscula. Ele 
aloja o inconsciente no Outro e, pelo contrário, para fazer simetria, 
aloja o sinthoma no Um. E inclusive define o Um pelo sinthoma. Faz 
dele a consistência relativa à definição do Um, se assim posso dizer. 

 (MILLER, 2009, p. 136 e 137) 
  

 O Sinthoma revela o que há de singular em cada sujeito, tem relação com um 

núcleo duro anterior à constituição do sujeito, pois a introdução do Um parece ser 

anterior ao Outro (MILLER, 2009). Por isso, o sinthoma encontra-se desatado do Outro 

e referido ao Um, ao acaso. E o Outro referido ao destino.  

Eis o que afirma Miller (2009, p. 138-139) a esse respeito: 

O inconsciente está situado no Outro, tesouro dos significantes [...] 
Acreditamos que dizemos o que queremos, mas é o que os outros 
quiseram. E aí nós somos lembrados do inconsciente que 
simplificamos, chamando de Outro. Isso que quiseram os outros, mais 

                                                           
17 Une-bévue: Márcio Peter de Souza Leite, em artigo publicado no site da Escola Brasileira de 
Psicanálise, intitulado L ́une-bévue: Um nome para o inconsciente lacaniano? (Disponível em: 
http://ebp.org.br/wpcontent/uploads/2012/08/Marcio_Peter_Lune_bevue_um_nome_para_o_inconsciente
_lacaniano1.pdf - acesso em: 29/11/2015) afirma que Lacan, em 1976, teria utilizado o termo L ́une-bévue 
(um equívoco), homofônico a Unbewusst (inconsciente em alemão), recorto um trecho do artigo de Leite 
(p. 1): “De fato, Lacan, no dia 16 de novembro de 1976, disse: Vocês souberam ler o cartaz? O insucesso 
– isso equivoca e eu traduzi em seguida o Unbewusst, dizendo que havia parte de, no sentido partitivo, 
que havia parte de um-equívoco (de l’une-bévue)... Um-equívoco (l’une-bévue) é a tradução tão boa do 
inconsciente como qualquer outra [...]. O inconsciente não tem nada a ver com a consciência, desde então 
porque não traduzir tranquilamente por um-equívoco? A palavra francesa bévue é traduzida ao português 
como erro, descuido, equívoco, deslize. Coloquialmente, poderia equivaler a ‘dar uma mancada’”. 
Desse modo, o l’Une-bévue é o inconsciente que produz tropeços, enganos, um deslocamento palavra por 
palavra, circunscreve-se, como Lacan havia trabalhado no Seminário 11, como a tiquê, que é a repetição 
não simplesmente do já surgido, mas sob uma nova configuração – é o inconsciente real, aquele que 
atravessa o sujeito, promovendo um tropeço. 
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particularmente, nossa família que nos fala [...] Isso quer dizer, nesse 
sentido, o inconsciente é uma generalidade, e não, uma singularidade. 

 

 Consequentemente e fundamentado em Lacan, Miller (2008, p. 142) propõe: 

“[...] deslocar a Psicanálise para o registro do Um e repensar sua prática a partir do que 

há de absoluto: o sinthoma do Um”, quer dizer, “[...] não se contentar em dizer o que os 

outros quiseram, não se contentar em ser falado por sua família, mas aceder à 

consistência absolutamente singular do sinthoma.”.  

Retomemos o depoimento da Sra. Hommel e consideremos se a intervenção de 

Lacan faz destituir os sentidos construídos para GESTAPO: será que a liberou das 

escórias impostas pelos discursos do Outro? A analisante conseguirá produzir um novo 

significante? Será que o gesto de Lacan alçou-a a “[...] poder saber fazer alguma coisa 

com seu ser de sinthoma? Como diz Lacan, saber se virar com ele, saber manipulá-lo”? 

(MILLER, 2008, p. 143). Teria o gesto de Lacan possibilitado a produção de um 

significante novo que desperta e desloca?  

Como disse a Sra. Hommel: “É que eu ainda conto esse gesto, eu ainda o tenho 

no rosto, e assim, teria de olhar para mim de maneira diferente... A vida toda...”. 

Retomemos as discussões sobre o trauma subjetivo e consideremos que essa 

perspectiva enaltecerá o sujeito e sua experiência psíquica, propõe-se o Quadro 4, a 

seguir, que expõe um esquema relacionado com as discussões desenvolvidas sobre o 

sinthoma: 
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Quadro 4 – Esquema das discussões sobre o trauma subjetivo e o generalizado. 

TRAUMA 

SUBJETIVO 
Um 1 

Sinthoma – 

Une-bévue 

 

Acasos 

Real 

Tiquê 

     

TRAUMA 

GENERALIZADO 
Outro 2 inconsciente 

Destino 

Simbólico 

Autômaton 

  Fonte: Autor, modificado de Miller (2009, p. 143). 

 O que se deseja discutir é se a abordagem do trauma subjetivo nos aproximaria 

do Um, do sinthoma e da produção singular do sujeito e se, na abordagem do trauma 

generalizado, teríamos efeitos discursivos do Outro ratificando um destino para o 

sujeito.  

 Vieira (2008, p. 513) apresenta um exemplo fictício, mas contundente, quando 

exemplifica com uma pessoa que está a passeio de automóvel com sua família e sofre 

um acidente, tornando-se o único sobrevivente. A pessoa apresenta uma amnésia do que 

houve, estranha as cicatrizes no seu corpo e a autora considera que: 

Satisfazer-se em tomar esta amnésia apenas como índice de uma lesão 
no córtex é impedir qualquer possibilidade de subjetivação e decretar 
o exílio deste sujeito de toda uma parte de sua história e de si mesmo. 
Exigir, por outro lado, que ele “assuma” o sentido do que ocorreu, 
lembrando-se do acidente, é desumano. Afinal, qual o sentido de um 
acidente desses? 
 

 Eximir o sujeito de uma implicação, talvez, o condenasse a uma existência 

predestinada e conduzida por reminiscências e, dessa forma, estaria marcado por uma 

condição de gozo inominável. Por outro lado, não se trata de autoritariamente implicá-

lo, mas de ajudá-lo a construir um lugar subjetivo para o trauma, significantizar o 

traumatismo? Parece que sim. 

Isso resgata um lugar para o sujeito, afastando-nos das psicoterapias 
autoritárias e mesmo da servidão absoluta à medicação (apesar de não 
contradizê-la) [...] Laurent propõe, dessa forma, uma montagem com 
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os traços do evento, que eventualmente faça sentido, mas sem que o 
sentido seja o objetivo do trabalho. Algo como uma colagem. 

 (VIEIRA, 2008, p. 512). 

 

 Tal colagem tem relação com uma hi(e)stória com a qual o sujeito possa contar a 

partir da sua experiência objetiva e atravessada pela sua experiência psíquica. Trata-se 

da possibilidade inventiva de um dizer nunca dito antes, por isso singular.  

E Vieira (2008, p. 512) faz um alerta para o trabalho com o trauma subjetivo:  

A busca desesperada pelo encontro com este saber prévio, claramente 
de cunho místico, impede que o fator subjetivo se inscreva no relato, 
pois ele já terá uma forma prevista, não mais científica, mas particular. 
Neste sentido, tanto a vida em outras esferas quanto a existência de 
um animal no homem, diabinho, são sentidos prévios que lhe darão 
talvez uma identidade recomposta na eternidade, mas em nada 
servirão para tornar o relato que este sujeito tenta construir aberto, 
capaz de recriar um novo destino para ele no tempo que lhe resta. 

 

 Urge então abordar, discutir, entender e trabalhar o trauma no viés subjetivo, 

pois o trauma, uma vez constituído, não pode ser simplesmente extirpado por um 

instrumento, restaria circunscrevê-lo na existência do sujeito, para que encontre um 

lugar único e singular na rede de significantes e torne um sujeito capaz de criar e 

inventar.  

2.3.2.4 O trauma em Lacan: Um troumatisme – um furo 

 Eric Laurent (2004) em seu texto originalmente escrito para revista Ornicar, em 

2002, e traduzido para o português pela revista Papéis de Psicanálise, em 2004, 

intitulado “O trauma ao avesso” propõe uma problematização dos modos standard de 

tratamento do trauma e uma abordagem possível por meio da Psicanálise. O próprio 

título do seu trabalho demonstra que a leitura da Psicanálise a respeito do trauma é o 

avesso daquela proposta pelos outros saberes. 

Dessa forma, Laurent inicia seu trabalho discutindo a cientifização dos saberes e 

dos modos de vida que se tornaram previsíveis, controlados e programados. O trauma 

surge nesse contexto como aquilo que fura a tentativa de controle e programação: “Tudo 

o que não é programável se torna trauma.” (LAURENT, 2004, p. 22). 

A curta citação de Laurent parece condensar muito bem os estudos sobre trauma 

em Psicanálise, pois evidencia que é o que surpreende, que excede em uma experiência 

psíquica, que não se evita, não se previne, nem se suprima nem se controla, diante do 
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que foi apontado é o próprio encontro com o real. Parece, até então, que o discurso 

científico tem se mostrado inócuo diante do trauma. 

Lacan (1973-1974) cria um neologismo no seminário ainda não publicado18 Les 

non-dupes errent (Os não-tolos erram). Na Lição 8, de 19/02/1974, aborda o evento 

subjetivo que faz trauma e que é um encontro que cinde o sujeito de seu objeto de gozo 

e forja nele o traço indelével dessa separação: o troumatisme. Eis o neologismo criado 

por Lacan, encontro que separa o sujeito de seu primeiro objeto, imprimindo-lhe a 

marca inapagável da castração de seu  gozo: troumatisme; trou do Francês: buraco, furo, 

ou seja, o evento traumático primevo é inaugurado quando no sujeito há uma cisão, uma 

separação.  

Por isso, considera-se que esse momento da entrada na linguagem, é traumático, 

pois impõe ao sujeito a separação de um objeto que, para ele, era pleno, ou com ele 

vivia em estado simbiótico, de sincretismo, de gozo. Estamos nos referindo ao próprio 

corpo materno.  

Esse momento de cisão é constitutivo do sujeito, ou seja, de seu psiquismo e se 

considera que esse seja seu momento de entrada na linguagem. Ou, em outras palavras, 

é o momento em que o significante, a palavra, se fará necessária para sua sobrevivência, 

já que a castração se fez presente.  

A linguagem é traumática, pois, a partir dela o sujeito não poderá dizer ou querer 

tudo, como parecia, em estado simbiótico e de gozo pleno com o corpo materno. Eis o 

furo na realidade que inaugura o Real da língua, o impossível de dizer, preencher e 

significantizar.  

Em oposição a Otto Rank, que sustentou uma teoria de um traumatismo do 

nascimento, “Freud ousa fazer da perda necessária da mãe o modelo de todos os outros 

traumas. É sobre esse fundo que se deve entender o aforismo [...] em que o objeto não 

deve ser encontrado, mas sempre ‘reencontrado’, sempre encontrado sobre o fundo de 

uma perda primordial.” (LAURENT, 2004, p. 24). 

 Portanto, o que é  

[...] traumático no ser falante é a linguagem. Por um lado, temos a 
linguagem, o furo feito pela linguagem no texto do sujeito. Ou seja, a 
linguagem faz uma fissura do que até então era puro gozo pulsional, 
criando assim um lugar vazio a ser encontrado incessantemente no 

                                                           
18 Tradução do autor. 
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movimento desejante do sujeito [...] A perda de gozo em razão da 
incidência da linguagem no corpo é o que, com Lacan, chamamos 
castração. O corpo como produto da linguagem; linguagem que opera 
sobre o organismo e que faz um corpo: Corpsification diz respeito à 
incidência da incorporação da linguagem sobre a libido e o gozo. O 
corpo é marcado pelo simbólico (CHATERLAD, 2004, p. 25). 

 

 O ser que pode e precisa falar tem agora um “parasita”, do qual não mais poderá 

abrir mão, pois é a única forma de sobrevivência. E assim, deverá se dirigir ao outro, 

por meio da palavra que, por mais traumática que seja, evidenciará sempre a sua 

insuficiência.  

A entrada no mundo significante, da palavra, da linguagem, possibilita que o 

sujeito perceba que algo vive além da vida em simbiose, o que lhe possibilitará 

inscrever-se subjetivamente por meio de uma cadeia de significantes.  

O animal, como portador de um instinto, possui uma programação, um código 

necessário para sobrevivência, o que lhe garante alguma proteção e um futuro de certa 

forma previsível. O ser humano, de linguagem, deve lidar com o imprevisto da 

significação, com o furo (trou) que o separou de uma condição de previsibilidade e, 

assim, traumatizado pela palavra, tem a linguagem. Não é um código, um mapa pelo 

qual se percorrerá segura e tranquilamente, pois oferecerá constantemente riscos e 

perigos, nunca estará pronta nem será suficiente. A língua é um troumatisme. 

O traumatizado do mundo moderno é, então, um traumatizado do mal-
entendido. Ele é um efeito do mal-entendido entre os homens, da 
guerra, da violência, mas não somente. O que é sem dúvida ligado ao 
fato de que o real não pode fazer o objeto de uma convenção, de um 
reconhecimento estável. A ordem simbólica é uma desordem simbólica. 
E o sujeito contemporâneo se experimenta como um mal-entendido. Ele 
é aquele que não escuta, na medida em que ele quer ser reconhecido 
justamente lá, onde a palavra falha. (LA SAGNA, 2015, p. 15). 

 

 Então, o trauma revela a falha da linguagem e que algo deve ser assimilado, pois 

o que contém o real é o inassimilável, o que não faz sentido. Disso resulta a importância 

de convocar o sujeito para protagonizar um papel, ou seja, ser sujeito de uma narrativa, 

de suas experiências, só o sujeito pode dizer alguma coisa, não meramente eventos, 

fatos e ocorrências.  

Lacan mostrou que a tese de Freud pode ser formulada assim: nós 
viemos ao mundo com um parasita que ele chama de inconsciente. No 
momento mesmo em que aprendemos a falar, fazemos a experiência 
de alguma coisa que vive de forma diferente do vivente, que é a 
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linguagem e as significações. É nesse mesmo movimento que 
comunicamos nossas experiências libidinais e que fazemos a 
descoberta dos limites dessa comunicação – o fato de que a linguagem 
é um muro. Se não somos excessivamente esmagados pelos mal-
entendidos, então conseguimos falar. Mas fazemos então a experiência 
de que não sairemos mais da linguagem (LAURENT, 2004, p. 24). 
 

 Assim, o sujeito parece surgir numa relação impossível de significantizar com o 

gozo, pois esse é um significante que sempre faltará em decorrência de uma separação 

traumática, ou um furo, uma falta que o sujeito sempre carregará, uma falta que o 

sujeito poderá tentar reparar por meio do sintoma, de modo a escamoteá-la e sedimentar 

os efeitos do trauma.  

Lacan (1973-1974), no Seminário em que aborda sobre o troumatisme (tradução 

nossa), afirma que todos nós sabemos que inventamos um truque, uma estratégia para 

preencher o buraco, o trou, no real. E, assim, a fantasia e o sintoma mantêm uma 

correspondência com o real do trauma, eles o recobrem, são como um véu protetor. O 

que permanece carente e excluído de sentido remete a um furo estrutural, a uma 

ausência de saber que é fundante da estrutura do sujeito. 

É importante lembrar que “[...] se, para Freud, o real sexual é o mais traumático, 

para Lacan, o não há relação sexual se refere ao fato de que, no nível da linguagem, não 

há relação entre o significante e o significado, nem entre as próprias palavras e, mais 

além, entre as palavras e o mundo. Essa discórdia é o verdadeiro trauma lacaniano.” 

(LA SAGNA, 2015, p. 7).  

Esse é o furo, a cisão, o buraco primevo do trauma. Assim é que, “[...] durante 

dois anos de sua vida, entre 1895 e 1897, Freud, com efeito, pensou poder reduzir a 

sexualidade a um trauma. Em seguida, ele abandonou essa teoria e pensou que era na 

sexualidade como tal que se deveria encontrar a causa necessária do mal-estar na 

sexualidade, e não, na contingência.” (LA SAGNA, 2015, p. 7). 

No Seminário Les non-dupes errent, Livro 21, Lacan afirma que a produção do 

troumatisme decorre da inexistência da relação sexual, ou seja, que não existe a perfeita 

acoplagem entre os pares, uma justa relação e sempre haverá discrepâncias. Somente a 

partir desse reconhecimento, o Um inventa, inventa o que puder, por suposição. E os 

saberes são inteligentemente inventados, por isso o real se inventa, não somente onde há 

furo, mas o sujeito avança em tudo o que inventa a partir do real. 
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Isso posto, estamos considerando que o traumatismo é um furo em todo o 

aparato de defesa que um sujeito construiu para suportar um trauma original, que se 

relacionaria com um furo original (a castração), esse evento é constitutivo do psiquismo. 

O traumatismo, como fenômeno imprevisto, remete a um encontro com o real e 

se, desse encontro, existir a possibilidade de avançar e inventar, consideraremos a 

possibilidade de que, desse encontro faltoso, alguns sujeitos possam ter a experiência do 

bom encontro. 

Dessa forma, constatou-se que os traumatismos que advirem do trauma primevo 

reatualizariam como “[...] um confronto com a falta original, com um real impossível de 

lhe dar nome ou representá-lo: a castração como perda de gozo.” (NICEAS, 2014 p. 12).  

A seguir, apresentamos um recorte do poema de Paul Celan (1996) para 

contextualizar o que foi discutido: 

[...] Leite negro da madrugada bebemos-te de noite 
bebemos-te ao meio-dia a morte é um mestre que veio da Alemanha 
bebemos-te ao entardecer e pela manhã bebemos e bebemos 
a morte é um mestre que veio da Alemanha azuis são os teus olhos 
atinge-te com bala de chumbo acerta-te em cheio 
na casa vive um homem os teus cabelos de ouro Margarete 
atiça contra nós os seus cães oferece-nos um túmulo nos ares 
brinca com as serpentes e sonha a morte é um mestre que veio 
da Alemanha [...] 
 

 Importante notar que o autor não utiliza vírgulas no poema e é necessário um 

esforço de leitura, supondo vírgulas onde elas não existem. Igualmente, é imperativo 

considerar que a ausência desse recurso tão importante na língua escrita pode revelar 

um traço constitutivo do sujeito; a ausência de um ponto de sustentação, a falta de 

amarração no discurso é um traço presente na psicose e esse poeta, um dos mais 

importantes da Alemanha contemporânea, suicida aos 49 anos com sua saúde mental 

prejudicada por delírios persecutórios e outras tendências autodestrutivas. 

 Aqui, relembramos Freud, quando afirmou que, nas neuroses traumáticas, a 

libido tende a um retorno ao ego, uma das evidências clínicas da psicose. O poeta em 

questão sofreu a agonia da experiência dos campos de concentração. 

 O poema intitulado “Fuga da morte” reflete de maneira polifônica a experiência 

do Holocausto e, de acordo com Marques de Barros (2006, p. 30 ), “[...] excede toda 

significação”. O mesmo pesquisador ainda se pergunta: “Como uma escritura poética 

pode dar conta do que excede e busca se inscrever?”.  
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Sempre tivemos a impressão de que a arte, a poesia e a literatura e, por certo, a 

Psicanálise, atravessaram um oceano e margearam o real. O poema tem uma força 

significante, bordeia o real, o que é impossível de significar, dizer e vai aos limites do 

significável. “A linguagem, marcada pelo traumático da experiência dos campos de 

concentração, se transforma em ato mesmo da enunciação [...] O trabalho de escrita de 

Celan consiste em revelar o que não pode ser nomeado da experiência.” (MARQUES 

DE BARROS, 2006, p. 30). 

 Na estrofe citada, a metáfora “Leite negro” evoca o aspecto traumático do 

encontro com o real, a perspectiva da morte, a castração primeva, o trou (furo).  

É a própria experiência desse desamparo físico e subjetivo que o poema traz 

veladamente (expectativa da morte, pois o nutriente “negro” revela uma oposição ao 

que verdadeiramente nutre física e psiquicamente) e traz a experiência do desamparo 

objetivamente quando enuncia “a morte é um mestre que veio da Alemanha” que 

atualiza o cenário da perda primordial, a materna, representada pela ausência do 

nutriente.  

Assim, o que não veio à luz do simbólico surge no real e o sujeito 
diante disto fica com uma impossibilidade de se dirigir à realidade. Há 
um movimento de esvaziamento do sujeito ‘que o faz escavar seu 
próprio vazio’. O vazio escavado pelo poeta, repleto de real, encontra 
o ‘ponto de poesia’ para trazer à tona um poema. Nas palavras de 
Celan: ‘O escrito cava-se’. E o poeta que escava os ‘fatos’ que o 
atingem, ali ‘onde a memória se inflama’, trabalha com camadas que 
precisam ser cautelosamente exploradas para também trazer outras 
camadas que ficaram fora de simbolização, mas que foram 
atravessadas anteriormente pelo real. (MARQUES DE BARROS, 
2006, p. 120). 

 

Maldonado e Cardoso (2009, p. 46) discutem o trauma na dimensão do 

irrepresentável como experiência psíquica, ou seja, “[...] a experiência traumática é 

aquela que não se representa ainda que deixe, inevitavelmente, marcas indeléveis na 

memória. Nesse sentido, estabelece-se estreita articulação entre traumático e indizível.”.  

A experiência traumática, desse modo, constitui-se como algo impossível de se 

inscrever numa narrativa, contudo o que escapa da possibilidade de simbolização se 

apresenta no real. Essas pesquisadoras ressaltam que “[...] o traumático se apresenta 

como exigência de presentificação, pela via da repetição do mesmo, e não, como 

historicização.” (MALDONADO; CARDOSO, 2009, p. 53). 
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A discussão empreendida demonstra que, como historicização, há um trabalho 

de memória e, por outro lado, ao considerarmos a exigência da presentificação do 

traumático, estaríamos sob governo daquilo que se inscreve como novo a partir de algo 

cristalizado. Eis a presença do real na forma de um trauma e o poema, assim 

compreendido, evidencia mais que uma história, já que algo se presentifica nele e se 

realiza. 

 O encontro com o real inflama a memória e, diante da impossibilidade de 

simbolização, a saída para o vazio experimentado por um sujeito é inscrever algo. Para 

Celan, por meio do escrito, algo se cavou.  

Em síntese, conforme formulações de Freud, o trauma é descrito como um 

evento externo que foge a qualquer tipo de programação. Em outras palavras, é 

inesperado e mobiliza o psiquismo do sujeito, causando um excesso de excitação e 

impossibilitando o psiquismo de ligar esse excedente a uma representação, mantendo 

esse sujeito em contínuo estado de tensão e excitação. Trata-se da própria quebra da 

homeostase psíquica.  

Para Lacan, o traumático, diz respeito à incidência da linguagem na vida do 

sujeito, quando antes um outro traduzia suas necessidades. Uma vez inserido no mundo 

dos significantes, deverá se servir deles para produzir sentidos e se dirigir ao outro, 

sentidos que escaparão sempre de sua apreensão. Com isso, inaugura-se um furo, uma 

efração, uma descontinuidade. Eis o encontro com o real, tal com nomeou Lacan.  

“Portanto o trauma é a via pela qual o real se inscreve na vida de cada um. Trata-

se da inscrição de uma desordem, ou seja, [...] é o choque, a fratura, o caroço, a pedra no 

caminho, algo que encontramos, sempre, como ‘um pedaço’ cujo estigma consiste em 

nada se ligar.” (SOUTO, 2014, p. 14). 
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2.3.3 Trauma e desamparo 

 
Desamparo  

 
Digo-te que podes ficar de olhos fechados sobre o meu peito, 

porque uma ondulação maternal de onda eterna 
te levará na exata direção do mundo humano. 

Mas no equilíbrio do silêncio, 
no tempo sem cor e sem número, 

pergunta a mim mesmo o lábio do meu pensamento: 
quem é que me leva a mim, 

que peito nutre a duração desta presença, 
que música embala a minha música que te embala, 

a que oceano se prende e desprende 
a onda da minha vida, em que estás como rosa ou barco...? 

 
Cecília Meireles 

Em: Viagem (1972, p. 38) 

 

O desamparo é uma condição experimentada a partir do nascimento, em razão da 

impotência do ser humano. É uma incapacidade de atender de forma autossuficiente às 

suas próprias necessidades, pois assim geraria um estado de tensão e desconforto que 

marcam a origem e a constituição e estruturação do psiquismo.  

André (2001, p. 104) destaca que “A incapacidade de ajudar a si mesmo 

psiquicamente é o psiquismo em estado de desamparo.”. 

O termo utilizado por Freud para designar o estado de desamparo foi 

Hilflösigkeit, traduzido de forma insatisfatória para o francês como “être em manque 

d’aide [estar sem ajuda].” (ANDRÉ, 2001, p. 101). Para o inglês, parece que a tradução 

suporta melhor o sentido trazido do alemão para: helplessness (estar sem ajuda / 

incapacidade / impotência / desespero / desamparo). 

Rocha (1999, p. 334) analisa o substantivo Hilflösigkeit e afirma que “[...] 

‘Hilfe’ quer dizer auxílio, ajuda, proteção, amparo, do sufixo adverbial modal ‘losig’, 

que indica carência, ausência, falta de [...]. A palavra Hilflösigkeit significa, portanto, 

uma experiência na qual o sujeito se encontra sem ajuda, sem recursos, sem proteção, 

sem amparo.”.   

A palavra desamparo foi utilizada por Freud desde os primórdios da Psicanálise 

e já se encontrava em 1895, no escrito “Projeto para uma Psicologia Científica”, sendo 

retomada em 1920, no texto “Além do princípio do prazer”; em 1925, no escrito 
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“Inibições, sintomas e angústia”; em 1927, em “O futuro de uma ilusão”; e, por fim, em 

1930, no “Mal-estar na civilização”.  

Birman (1999, p. 12) destaca o lapso temporal de 1895 a 1925 e afirma que 

“Essa distância temporal indica que Freud teve que empreender um longo percurso 

teórico-clínico para transformar a palavra desamparo num conceito metapsicológico”. 

Ou seja, partindo desse pressuposto, entende-se que, inicialmente, o conceito indicava 

uma condição geral, objetiva e natural que todos os seres humanos estavam destinados a 

experimentar. 

Assim, nos escritos freudianos a partir de 1920, já começava a se delinear a 

perspectiva de que o desamparo, como uma experiência “física”, constituía 

singularmente o psiquismo de cada um.  

Em concordância com essa discussão Laplanche e Pontalis (1996, p. 112) 

afirmam que o estado de desamparo é “[...] para Freud, um dado essencialmente 

objetivo: a impotência do recém-nascido humano que é incapaz de empreender uma 

ação coordenada e eficaz [...]” para satisfazer suas necessidades, assim gerando um 

aumento de tensão que o psiquismo ainda não consegue dominar. 

Freud (1895/1996), no escrito “O projeto para uma Psicologia Científica”, 

reconhece a condição de desamparo de todos os seres humanos e a ela atribui ser a fonte 

de muitas vicissitudes na vida do sujeito e ainda ratificou o desamparo como “[...] o 

despreparo do organismo humano quando de seu nascimento. Essa incapacidade motora 

que gera a dependência do outro para dar conta de suas necessidades vitais [...].” 

(CAVALCANTI; POLI, 2015, p. 57).  

 Laplanche e Pontalis (1996) teceram quatro considerações sobre o estado de 

desamparo: 

i. É a primeira vivência de insatisfação experimentada. A vivência da 

incapacidade de lidar com a tensão da insatisfação e excitação produz 

consumação por elas mesmas, que parece bem definir o estado de desamparo, 

inclusive atravessado pela pulsão de morte. Birman (1999) estabelece essa 

relação e traremos essa temática logo a seguir; 

ii. Demonstra a impotência do bebê, de um lado, e a onipotência do cuidador, 

ressaltando a importância desta última figura na constituição psíquica, ou 

seja, os processos constitutivos são dependentes da relação com o outro; 



151 
 

iii. Se existe um trauma primevo, ou um protótipo de situação traumática, 

certamente, essa se relacionará com a experiência do desamparo (FREUD, 

1895/ 1996). O desamparo é uma experiência constitutiva do psiquismo, ele é 

organizador do funcionamento mental; 

iv. Freud (1925-1926 / 1996) compara a condição do recém-nascido humano e 

do animal, conclui que a do primeiro é prematura, pois é lançado ao mundo 

muito menos acabado do que os animais. Dessa forma, os riscos ambientais 

são exponenciados e o único substituto da proteção, o corpo materno, é 

amplificado em valoração, assim aumentando a dependência do outro que 

oferece suporte e cuidado. Dessa maneira, Freud entende a necessidade de 

amor que nunca abandonará um sujeito. 

No texto “Mal-estar na civilização” Freud (1930 / 1996, p. 91) postula que a 

civilização funda-se também no intento de diminuir o desamparo quando afirma: “A 

felicidade [...] constitui um problema da economia da libido do indivíduo. Não existe 

uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem de descobrir por si mesmo 

de que modo específico ele pode ser salvo [do desamparo].”.  

Contudo a própria civilização, erigida para conter esse mal-estar constitutivo, 

mostra as impossibilidades do encontro com o objeto que satisfará, pois, sendo o sujeito 

orientado pela pulsão, é animado por algo que não encontra objeto, ou que não o tem 

por definido. Por esse motivo, viver é saber lidar com esses paradoxos.  

Birman (1999, p. 23) relaciona o conceito de desamparo com a pulsão de morte 

e discute que essa última é decorrente da primeira e assim o reconhece: “Vale dizer, o 

desamparo é o correlato, na natureza humana, de sua propensão originária para a 

descarga total e absoluta das excitações, na medida em que inexiste no ser qualquer 

meio de domínio destas, apenas restando, para aquele, a possibilidade de sua 

eliminação.”. 

Por conseguinte, a condição de desamparo fomentaria no sujeito aspirar ao 

estado de quietude, à circunstância de inanimado em razão da impotência em lidar com 

as tensões e excitações. 

Por isso mesmo, o organismo humano seria fadado à morte e à 
quietude, se não fosse a presença do outro, que agenciaria os 
instrumentos que lhe faltam intrinsecamente para construir destinos 
outros para a força pulsional que permitam a construção da ordem 
vital. Seria o outro, enfim, que realizaria o trabalho de ligação da força 
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pulsional que o organismo humano seria incapaz de realizar. 
(BIRMAN, 1999, p. 24) 
 

Birman (1999, p. 24) sustenta que a teoria do trauma ganha uma atualização a 

partir do conceito de desamparo e argumenta que inexiste à condição humana qualquer 

possibilidade de proteção e de contenção da força e do excesso pulsional. Assim, o 

sujeito estaria à mercê dos efeitos desse transbordamento e lhe restaria “[...] realizar 

através do outro um trabalho de conjugação para empreender a conjunção entre a força, 

o objeto e o mundo da representação, para evitar a produção traumática sempre 

iminente.”. 

Por ser uma experiência psíquica singular, o trauma decorre da insuficiência do 

trabalho de conjunção entre a força pulsional, o objeto e a representação simbólica, 

assim remetendo a uma expectativa e lembrança do desamparo, que é constitutivo do 

psiquismo. 

Ao definir e delimitar a temática do desamparo, André (2001) discute e relaciona 

dois importantes conceitos psicanalíticos, angústia e desamparo. Enquanto a primeira é 

reconhecida, quando bem manejada, como um propulsor do processo de análise e 

responsável por seu progresso, fora do contexto de análise, a angústia pode paralisar.  

Ela se expressa geralmente nas palavras de quem dela padece como “estou 

sufocado”, “tem algo apertando aqui dentro do peito”, “estou sentido uma agonia”. Em 

pesquisa nas obras de Winnicott, André (2001, p. 96) destaca o termo por ele utilizado 

para condensar a noção de desamparo: um estado de “agonia primitiva”. 

A angústia é o afeto que não se pode silenciar, a atividade clínica psicológica e 

psiquiátrica tem evidenciado a alta incidência dos casos de humor deprimido e as 

indicações de antidepressivos e, diante desses fatos, destaco (da minha experiência 

como clínico) o relato de uma usuária desses medicamentos: “[...] estando medicada, 

não sinto tristeza, mas sinto uma indiferença para tudo e choro, tem algo que não se 

resolve em mim.”.  

A angústia é uma experiência vivida “em si”, parece, inclusive, subverter as 

tentativas de controlar fisiologicamente suas consequências, pois, mesmo “medicados” 

os usuários dos serviços de saúde mental continuam a experimentá-la.   

Por outro lado, o desamparo, como uma experiência constitutiva do psiquismo, 

produz uma abertura e a busca incessante de um outro, que nem sempre responde ou, 
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talvez, nunca responda na medida justa das expectativas nele projetadas. O desamparo 

conduz a tentativas inúmeras de aderência ao outro e aos objetos do mundo. Esse 

movimento caracteriza a situação de desamparo vivida pelo bebê e a tentativa de o 

reparar.  

Por esse motivo, enquanto a angústia imobiliza e paralisa, o desamparo produz o 

carecimento e a diligência por um objeto que o suporte. Rocha (1999, p. 342) considera 

que “[...] o desamparo abre para a alteridade. Ele é um grito desesperado de ajuda 

lançado na direção do outro.”. 

André (2001, p. 105) considerou que o desamparo é um importante indicador de 

que a vida psíquica permanece em movimento, é uma dinâmica atravessada por um 

desespero em direção a um outro, que não é responsivo ou é insatisfatório. “O 

desamparo significa, ao mesmo tempo, uma abertura máxima do psiquismo, profunda, 

sem fundo como um abismo, e a desqualificação do outro, como outro, em sua tentativa 

de responder ao desespero, de tornar-se objeto disso.”.  

Portanto se constitui um conflito: o movimento produzido pelo desamparo e a 

impossibilidade de satisfação no objeto. Birman (1999) considera que a insuficiência na 

conjunção entre a força pulsional e o objeto produzem a iminente exposição para 

constituição do trauma, logo, desamparo e trauma mantêm estreita relação de 

determinação.  

Rocha (1999, p. 336) destaca que “A situação originária de desamparo é o 

modelo de inúmeras outras situações de desamparo com as quais necessariamente o 

homem se confronta no decorrer da existência.”. Assim, considera-se que a experiência 

primitiva do desamparo forja um clichê ou um molde que determinará a qualidade do 

laço transferencial, ou seja, a maneira como o outrora vivido se atualiza nas relações 

posteriores.  

No Seminário 6, “O desejo e sua interpretação”, Lacan (1958-1959 / 2016, p. 

455) ressalta que o Hilflösigkeit discutido por Freud é uma “[...] posição de estar sem 

recursos.”.  

Lacan destaca que é uma posição primitiva, anterior à angústia e constitui um 

esboço da organização e da estruturação psíquica do sujeito. Portanto se está “[...] sem 

recursos diante de quê?” Lacan (1958-1959 / 2016, p. 455) assim interroga e afirma que 

a posição de desamparo faz deparar-se com o desejo do Outro. Ele sustenta que: 
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A relação do desejo do sujeito com o desejo do Outro é dramática, na 
medida em que o desejo do sujeito tem de se situar perante o desejo do 
Outro, o qual, no entanto, o aspira literalmente e o deixa sem recursos. 
É nesse drama que se constitui uma estrutura essencial não só da 
neurose, como de qualquer outra estrutura analiticamente definida.  

(LACAN, 1958-1959 / 2016, p. 455)  
 

A posição de desamparo, portanto, vai se confirmando numa relação que exaure, 

que consome, que deixa o sujeito sorvido pela própria intangibilidade do desejo do 

Outro, ou seja, nessa relação, o desejo do Outro, uma vez opaco e obscuro se faz 

enigma, não é alcançável ou possível de dominá-lo, assim ratifica a posição “de estar 

sem recursos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

3. MÉTODO 

  

Descreve-se neste Capítulo a maneira como abordaremos determinado 

fenômeno, objeto da pesquisa e se explicita também a forma como serão levantadas as 

premissas teóricas e como serão analisados os dados que permitirão uma congruência 

com a teoria elaborada. 

Para tanto, segmentamos este Capítulo em quatro seções: na primeira, 

apresentamos a inspiração da pesquisa pelo método clássico; na segunda seção, 

expomos os caminhos a serem seguidos, conforme a pesquisa orientada pela 

Psicanálise, pois tem as suas especificidades; na terceira, delineamos o macrocosmo do 

qual faz parte o sujeito desta pesquisa; e, por fim, a quarta parte apresenta o 

microcosmos da coleta de dados.   

 

3.1 O método clássico de pesquisa 

  

Iniciamos esta seção com a fundamentação clássica de Metodologia de Pesquisa 

(SEVERINO, 2007), indispensável para toda produção acadêmica. Posteriormente 

apresentamos as considerações específicas para uma pesquisa de orientação 

psicanalítica. 

 Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, pois se conforma dentro das seguintes 

características: considera seu sujeito (o professor) em intrínseca relação com o meio 

natural (a escola e a interação com vários outros atores da educação). 

Os dados a serem coletados serão descritivos, ou seja, partimos do significado 

atribuído por um sujeito a uma vivência – é a descrição de uma experiência – do plano 

objetivo ao subjetivo (psíquico) e essa assumirá importância por ser um dado de 

pesquisa. A construção do corpus para a análise dos dados será orientada pela escolha 

de alguns casos em particular para tecer considerações a respeito de uma hipótese ou 

inferir uma possível verdade, produzindo novas interrogações.  

Serão analisados e discutidos eventos e fenômenos do contexto educativo, da 

relação ensino-aprendizagem, especialmente aqueles que se relacionam com o 

traumatismo, com a produção do trauma e com a condição psíquica do professor. Para 
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tanto, os relatos dos docentes, como sujeitos da pesquisa, são a matéria prima deste 

trabalho. 

 Elegemos como um dos procedimentos técnicos da pesquisa o levantamento 

bibliográfico, pois se fundamenta em fontes que abrangem toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo: livros, pesquisas, monografias, teses, artigos 

científicos etc. A bibliografia pertinente oferece meios para definir, analisar, discutir e 

problematizar não somente temas já conhecidos, como também, para explorar novas 

áreas cujos problemas não se cristalizaram suficientemente e tem por objetivo permitir 

constituir uma base para alinhar, sintetizar e fundamentar a análise dos dados coletados. 

 Escolhemos a aplicação da entrevista semiestruturada como técnica para a coleta 

de dados a partir de um roteiro preparado previamente com as questões temáticas que se 

pretendem abordar.  

A vantagem de tal recurso é que permite certa liberdade para a investigação do 

objeto pesquisado, aceita certa flexibilidade na condução do processo, além de 

possibilitar ao pesquisador progredir em alguma situação para se dirigir aos seus 

objetivos.  

Em geral, as perguntas são abertas e possibilitam a instauração de um diálogo 

informal, necessário para uma pesquisa de plano psicanalítico. Ao longo desse capítulo, 

argumentaremos de maneira mais precisa quanto à especificidade da coleta de dados no 

viés psicanalítico. 

 

3.2 A pesquisa orientada pela Psicanálise 

  

Tendo apresentado algumas bases da metodologia de pesquisa numa perspectiva 

mais clássica, passamos a considerar a discussão empreendida por alguns pesquisadores 

sobre a pesquisa orientada pela Psicanálise e a especificidade do método, que se 

relacionará com a própria Psicanálise e sua técnica. Para tanto, discutiremos as 

formulações de pesquisa de Miriam Dibieux ROSA (2004), Jeferson Machado PINTO 

(1999), Marcelo Ricardo PEREIRA (2012, 2016), dentre outros autores.  
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Apresentaremos, também, algumas características do contexto macro e 

microcosmo da coleta de dados e, por fim, discutiremos os critérios que tornaram 

elegíveis os sujeitos da pesquisa e o modo como serão acessados. 

i. A Psicanálise aplicada ou em “extensão” (LACAN, 2003) 

De início, é necessário reconhecer que o campo da pesquisa em Psicanálise tem 

de ser conduzido com zelo, cuidado, rigor e com abstenções da ordem do narcisismo e 

da prepotência, já que uma pesquisa com tal especificidade, a da Psicanálise, não pode 

incorrer em erros que os próprios saberes que nesta pesquisa se articulam têm por 

objetivo evitá-los.  

Em outras palavras, é necessário ao menos reconhecer que um sujeito 

pesquisador está sob custódia das suas próprias resistências e que seu narcisismo e sua 

onipotência podem ser sinais de recalcamento, ou seja, de algo muito íntimo e, portanto, 

inconsciente que pode impedir avanços. 

Por esse motivo, talvez, uma das especificidades da pesquisa em Psicanálise seja 

reconhecer a verdade como impossibilidade. Contudo tal percepção não torna nosso 

trabalho prescindível: ao contrário, ao reconhecermos a castração, a falta, esperamos 

dinamizar o percurso e, ao discutirmos uma questão, possamos levá-la a seu ponto 

máximo de tensão e problematização.  

 Evidenciaremos o caminho a ser seguido por esta pesquisa, procurando revelar a 

especificidade desse método orientado pela produção já existente em pesquisas, nas 

quais o referencial orientou-se na Psicanálise. Procuraremos conferir a esta seção a 

exigência de que se supõe que ela carece.  

 A intenção desta pesquisa não é iminentemente clínica, mas não abre mão do 

dispositivo clínico da Psicanálise e, por essa razão, reservamos parte da seção sobre 

Metodologia para discutir esse aspecto inerente a uma pesquisa em Educação que se 

orienta pelo vértice psicanalítico.  

Os trabalhos orientados pela Psicanálise utilizam o método que é o da própria 

Psicanálise, ou seja, favorece a associação livre e a escuta dos sujeitos em pesquisa. 

Ocorre também o reconhecimento da importância da transferência como importante 

fenômeno dinamizador da pesquisa. 
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Diferenciamos da clínica, é claro, pelo enquadramento situacional, chamado de 

setting ou configurações, daí a necessidade de discutirmos alguns aspectos assim 

relacionados. 

 Nesta pesquisa, levantamos um problema que é da ordem do traumatismo ou do 

“encontro faltoso” na Educação e consideramos, ainda hipoteticamente, que há 

vicissitudes em decorrência daquele. Referimo-nos ao próprio trauma e, desse modo, há 

que se considerar uma relação entre um sujeito e as circunstâncias imediatas do espaço 

em que vive.  

Tal enfoque não é totalmente estranho para a Psicanálise, já que seu criador, 

Freud, nomeia de Psicanálise Aplicada (grifo nosso para destacar) um novo campo. 

Além da clínica, ele não o conceitua, mas dedica a esse campo de aplicação da 

Psicanálise vários escritos, dentre os quais podemos citar:  

Psicologia das massas e análise do Eu (1921), texto fundamental 
para discutir a entrada do sujeito na cena social, Freud utiliza as ideias 
de Introdução ao narcisismo (1914) e do Luto e melancolia (1916), 
para discutir a elaboração do luto articulada à identificação e à 
transferência do investimento libidinal para outros objetos. Freud 
recusa a divisão indivíduo-sociedade, a divisão psicologia individual-
social, e afirma uma concepção bio-psico-social. Ele demonstra as 
modificações psíquicas que a influência das instituições impõem ao 
indivíduo e considera que a entrada na vida social impõe modificações 
ao sujeito.  

(ROSA, 2004, p. 333).19 

 

 A discussão empreendida por Rosa deixa evidente a posição de Freud diante de 

contingências macrossistêmicas, o papel das instituições sociais e a influência no 

psiquismo do sujeito.    

Outras obras de Freud também têm essa articulação com o contexto sócio-

histórico, político e cultural: “O mal-estar na civilização”, de 1929, em que ele aborda a 

constituição do psiquismo e a cultura como censora dos mecanismos psíquicos de 

prazer; “Moisés e o monoteísmo”, de 1939, em que faz uma correlação entre o 

funcionamento psíquico individual e o de grupo, aplicando-as à análise história de um 

povo; e “Totem e tabu”, de 1913, considerado por alguns o “verdadeiro” escrito social 

de Freud. Nesse último, há claramente uma contribuição à Antropologia Social e uma 

discussão dos tabus na regulação da sociedade.  

                                                           
19 Os grifos são da autora citada. 



159 
 

Por fim, é justo considerar que temos obras de Freud com a finalidade clara de 

dialogar com aspectos intrínsecos da cultura, da história, da sociedade e da política, 

contudo há em outros de seus escritos também alusão para aqueles aspectos, e não 

somente, a uma metapsicologia individual. 

 Deve ser destacado aqui que há críticas para o termo “Psicanálise Aplicada” 

(ROSA, 2004), que podem levar a um falso entendimento de um mecanismo pret-à-

porter e incorrer em usos levianos. Para preservar os referenciais e o método, a 

pesquisadora acredita que o termo extramuros ou em extensão viria adequar-se melhor, 

pois se entende que há uma transposição da Psicanálise para um além da clínica, assim 

preservando a própria Psicanálise e seu objeto, o inconsciente. 

 No compasso dessa discussão, Lacan (2003, p. 181), na obra Outros escritos, 

mais especificamente na Proposição de 9 de outubro de 1967, quando discute, dentre 

vários temas, a função da Escola de Psicanálise, destaca o termo “Psicanálise em 

extensão”, para sintetizar a função da Escola como presença no mundo. Ele evidencia a 

importância em se estabelecer a Psicanálise como uma experiência original, ou seja, 

clínica e terapêutica, contudo, ao considerar sua “extensão”, reconhece que seu rigor 

pode ainda ser preservado.  

 Dessa maneira, a discussão de Lacan demonstra a predisposição da Psicanálise 

de se apresentar possível de ser operacionalizada em outros campos, ou seja, que se 

possa estender “[...] levá-la ao ponto que nela figure a finitude, para permitir o a 

posteriori, efeito de tempo que, como sabemos, lhe é radical.” (LACAN, 2003, p. 181). 

 Rosa (2004) destaca que Freud tinha pretensões de não manter a Psicanálise 

isolada somente no contexto clínico e terapêutico. Há relatos, inclusive do próprio Jung, 

e Lacan (1998, p. 404) o atesta, afirmando que Jung ouvira de Freud, quando em 

viagem para uma conferência nos Estados Unidos, o criador da Psicanálise, defronte a 

estátua da liberdade afirma que “Eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste.”.  

É certo que ele percebera que sua descoberta abalava primeiramente uma moral 

sexual instituída e que, em segundo lugar, estremeceria outros valores culturalmente 

constituídos e que modelavam o modo de vida das pessoas.  

Rosa (2004, p. 335) considera que 

Freud incluiu na construção da Psicanálise a investigação dos 
fenômenos socioculturais e políticos. Pretendia desvelar as ilusões 



160 
 

presentes na sociedade americana; pretendia contribuir e mesmo 
conturbar os campos de conhecimento das ciências humanas e sociais 
e a análise dos fenômenos sociais. 

 

 Dessa forma, percebe-se a riqueza que o corpo conceitual e técnico da 

Psicanálise pode levar para a educação, são diferentes situações (fixadas) que podem ser 

problematizadas, tensionadas a um limite para constatar no a posteriori alguns possíveis 

efeitos e movimentos.  

ii. Especificidade da pesquisa em Psicanálise 

Um trabalho de pesquisa que contemple um campo extramuros, ou em extensão 

da radicalidade psicanalítica, deve seguir caminhos seguros e evitar equívocos.  

Rosa (2004, p. 331) alerta para a especificidade da Psicanálise, quando afirma 

que ela “[...] tem como premissa a superação do discurso produzido pela consciência, 

que é um campo de saber sustentado pela verdade do sujeito, o que não gera certezas ou 

generalização [...].”. 

Por esse motivo, ao pensarmos um método de pesquisa em Psicanálise, temos 

muitos fatores a considerar. O primeiro e talvez mais importante: não haverá uma 

verdade para todos! E o segundo fator é o fato de que a dúvida impulsiona muito mais 

do que uma certeza, aliás, essa última tende à paralisia. 

 Rosa (2004) ainda revela outros cuidados e/ou problemas do método 

psicanalítico aplicado a pesquisas fora do campo estritamente clínico: apresentamos o 

exemplo da interpretação, que incide sobre o material submergido do inconsciente. E 

depende do manejo da associação livre, motivo pelo qual, em pesquisa acadêmica, deve 

ser levado em conta que um instrumento de coleta de dados possa evocar conteúdos de 

tal ordem, ou seja, inconsciente.  

 Quanto à outra especificidade do método na pesquisa acadêmica de aporte 

psicanalítico, destacamos, a partir de Freud e Rosa (2004) que o instrumental cognitivo 

racional e objetivo não é unicamente suficiente para análise do sujeito e para a 

apreensão do objeto psicanalítico, que é da ordem do inconsciente.  

Dessa forma, a associação livre, valorizando e privilegiando a fala do sujeito por 

meio da escuta flutuante, que não captura qualquer elemento, mas sim, aqueles oriundos 

do recalque e da impossibilidade de significação, possibilita também, apreender e 

escutar os efeitos do inconsciente.  
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 Na Psicanálise, em sua radicalidade clínica, 

O método é a escuta e interpretação do sujeito do desejo, em que o 
saber está no sujeito, um saber que ele não sabe que tem e que se 
produz na relação que será chamada de transferencial. Nessa medida, 
o psicanalista escuta o sofrimento e descobre que não deve eliminá-lo, 
mas criar uma nova posição diante do seu sentido. O sintoma é 
realização do desejo, o lugar da verdade do sujeito, uma mensagem, 
um enigma a ser decifrado; nele está o cerne da subjetividade.  

(ROSA, 2004, p. 341) 

 

 A pesquisa em Psicanálise, dentro do rigor acadêmico e científico, obedece aos 

postulados freudianos e usa o método psicanalítico, ou seja, a própria Psicanálise: a 

escuta, a investigação do fenômeno inconsciente e a interpretação quando necessária 

para “abrir uma questão”. 

Pois, da mesma forma que “[...] o inconsciente está presente como determinante 

nas mais variadas manifestações humanas, culturais e sociais, [...] O sujeito do 

inconsciente está presente em todo enunciado, recortando qualquer discurso pela 

enunciação que o transcende.” (ROSA, 2004, p. 341-342).  

Dessa forma, entende-se que “[...] é possível a escuta psicanalítica a partir do 

diálogo comum, de entrevistas e depoimentos, desde que se guardem os requisitos 

básicos da Psicanálise.” (ROSA; DOMINGUES, 2010, p. 182). 

iii. Entrevista de orientação clínica 

 Esta pesquisa se orientará nos pressupostos da entrevista de orientação clínica 

para a coleta de dados que irá compor o corpus de análise. Essa entrevista se aproxima 

em semelhança à noção de entrevistas preliminares ou primeiras entrevistas em 

Psicanálise, considerando o contexto da clínica (PEREIRA, 2016). 

A entrevista irá privilegiar a coleta de dados como um momento para associação 

livre por parte de um sujeito da pesquisa e terá o intuito de capturar o objeto 

psicanalítico, ou seja, um significante que aponte ou que indique uma produção do 

inconsciente: o sintoma, um lapso, o trauma, a manifestação do desejo, um saber que 

ainda não se sabe, um traço constitutivo, um enigma, o gozo, enfim, o cerne do 

psiquismo. Então, se procede às devidas análises sempre em interação com a teoria e 

assim produzindo e tecendo o objeto da pesquisa. 
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Uma diferença importante das entrevistas nas pesquisas orientadas pela 

psicanálise é que se deve observar que as demandas estão invertidas, quando 

comparadas às entrevistas no contexto clínico.  

Um pesquisador analista dirige uma questão, ao invés de um analisante lhe 

dirigir uma demanda inicial. Essa circunstância necessita de uma reflexão e, ao dirigir 

uma pergunta ao entrevistado, essa deve ter sido formulada de maneira que o 

entrevistado, ao recebê-la, possa reformulá-la e responder numa situação de possível 

transferência, em que ele poderá supor que esse sujeito que recolhe os dados possa algo 

saber sobre ele. E um sujeito que sabe algo, afinal, não seria esse um dos motivos que 

motivam o falante? A suposição de um Outro que sabe?  

Um aspecto importante a se destacar é que a coleta de dados, sob a forma de 

entrevista, não pode exercer pressão sobre o entrevistado, mas deve inspirar um clima 

de acolhimento, respeito e suscitar a possibilidade da transferência, ou seja, que o 

entrevistado suponha um saber sobre aquele que coleta e analisará os dados.  

Por esse motivo, os elementos significantes serão a matéria prima da análise e 

eles se constituem do discurso, da fala, das palavras e dos gestos. Esse será o caminho 

que possivelmente nos indicará que o sujeito é resultante do discurso do Outro, assim 

estará possivelmente ratificado em algumas posições, essas supõem um sujeito fixado 

em um lugar genérico que impede a constituição de um traço de singularidade e de 

assunção do desejo.  

Assim poderemos deduzir da experiência psíquica do sujeito a produção do 

trauma. 

iv. A transferência e a transferência instrumentalizada 

 Ressaltamos que o pesquisador, em uma orientação psicanalítica, deveria 

encontrar-se implicado com seu objeto de pesquisa e engajado num movimento 

desejante. Eventualmente, pode ou não sustentar uma relação de transferência, a qual é 

condição para o avanço de uma pesquisa, de acordo com Pinto (1999). 

Assim é, pois o investimento por meio do estudo, da pesquisa e a identificação 

com uma questão, um enigma, podem sustentar uma atividade de pesquisa. Aqui nos 

referimos à transferência que, conforme ensina Freud, é tida como o motor de uma 

análise. Analogamente, é a força motriz de uma pesquisa acadêmica em Psicanálise.  
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Se, na clínica, o analisante é convocado à relação transferencial, na pesquisa 

acadêmica, o sujeito pesquisador é que se coloca em transferência, como explicado a 

seguir:  

É um trabalho no qual o pesquisador será movido pelas lacunas e o 
texto funciona como um analista para que o pesquisador se defronte 
com suas resistências em ouvir os relatos. Ao ser incitado, pelas 
lacunas do texto, a fazer as perguntas, ele constata que, nelas, nas 
perguntas, é que está a verdade. A verdade está na questão, e não, na 
resposta. 

 (PINTO, 1999, p. online). 

 

 Esse traço característico de uma pesquisa em Psicanálise é relevante por 

considerar que, da mesma forma que, no trabalho clínico analítico, o trabalho científico 

não comportará a verdade, e essa última está mais próxima das perguntas do que das 

respostas coletadas. O mesmo raciocínio pode se voltar ao texto estudado e construído, 

ele não será detentor de uma verdade, mas fomenta uma busca, um questionamento ou 

um lapso, para que a investigação continue e amplie seus horizontes. Analogamente, o 

texto que é estudado pode ser portador de uma suposta verdade, assim como um 

analisante supõe um saber para o analista.  

Uma pesquisa de base psicanalítica reconhece que o sujeito pesquisador 

esbarrará com frequência em suas próprias resistências e importa que elas não produzam 

inibições e que a angústia decorrente possa mobilizar sua falta e o movimento de 

continuar buscando.   

O caminho da pesquisa deve  

[...] levar, portanto, a interrogação teórica até um ponto de obstáculo 
ou até um certo ponto onde um obstáculo seja vislumbrado. Esse ideal 
científico há de estar no horizonte. Para tanto, é necessário sustentar a 
interrogação com suficiente número de casos e exemplos, para que a 
generalização científica não seja apressada, isto é, ideológica.  

(PINTO, 1999, p. online) 

 

 Percebe-se que essa é uma das grandes responsabilidades de um pesquisador do 

campo psicanalítico: que a dúvida, elaborada e fundamentada, se prolongue e que os 

principais frutos de uma pesquisa possam advir da possibilidade de sustentar a 

interrogação. Em outras palavras, de certa forma, é preciso reconhecer a força do 

significante em detrimento do significado, que será sempre faltoso. Daí a empreitada 

acadêmica de base psicanalítica reconhecer a falta constitutiva, a castração. 
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 Pereira (2012, p. 30) destaca que “[...] o psicanalista não pode esquecer que a 

suspeita é o coração de seu trabalho.”. Uma suspeita que reconhece nos furos do 

discurso uma falta constitutiva, isso revela um movimento que vai do universal para o 

particular e, desse modo, é possível tocar algo de singular em um sujeito. 

 Rosa e Domingues (2010, p. 185) discutem a transferência na pesquisa 

acadêmica em Psicanálise e afirmam que ela deve ser instrumentalizada para produção 

de um texto metapsicológico.   

Iribarry (2003) refere-se à transferência instrumentalizada como o movimento de 

o pesquisador se dirigir a seu corpus de pesquisa situado e amparado pela 

fundamentação teórica construída. Dessa forma, pode elaborar suas análises, produzindo 

inferências, construindo hipóteses, sempre remetido a seu problema de pesquisa. 

Nesse movimento, o pesquisador localiza os significantes destacados do corpus 

da pesquisa e os relaciona com sua temática. Desse modo, é possível a construção de 

um texto constituído de discussões metapsicológicas de maneira a preparar as 

considerações finais da pesquisa (IRIBARRY, 2003).  

A transferência instrumentalizada permitiria uma relação com os dados da 

pesquisa de modo a identificar neles os aspectos constitutivos do sujeito pesquisado, 

suas posições subjetivas, os efeitos de sentido às experiências constitutivas e, assim...  

A escrita do caso vai além de uma apreensão circunstancial e 
momentânea do observado, pois envolve uma construção, a 
construção do caso metodológico, que transforma os registros daquilo 
que se apresenta como enigma em um relato, uma narrativa, uma 
experimentação e teorização de um campo. O caso revela não só o 
pesquisado, mas também, aquele que escuta e as sinuosidades do 
campo [em] que transita (ROSA; DOMINGUES, 2010, p. 186). 

 

Retomando a transferência como um conceito na sua radicalidade clínica, 

destacamos que Pereira (2016, p. 76), ao conduzir suas pesquisas com professores em 

condição de sofrimento psíquico, defende a noção de que a transferência, quando 

instalada – na relação professor-entrevistado e pesquisador-entrevistador –, é possivel 

que sobre o pesquisador seja dirigido “[...] o suposto saber sobre sua condição de 

sofrimento ou de reversão dessa condição.”. 
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A transferência, nesse sentido discutido, é um fenômeno a ser suscitado tanto em 

análise como em pesquisa. E, nessa última, ela se torna fundamental para a fala e, com 

sua riqueza de significantes, seja dirigida para o pesquisador.   

Assim exposto, consideramos imprescindível um contato prévio com o sujeito da 

pesquisa que envolva a adequada apresentação do pesquisador, os objetivos da pesquisa 

e a forma como será conduzida, tendo sempre em vista a importância da constituição de 

um vínculo de confiança e respeito. 

Consequentemente, a importância para o cuidado e a parcimônia com o manejo 

da abordagem do sujeito da pesquisa, pois “Enquanto na clínica é o sujeito padecido que 

busca um analista para expor algo de seu desejo, na pesquisa, é o desejo do investigador 

que busca o sujeito que padece.” (PEREIRA, 2016, p. 75). 

v. Uma especificidade da análise dos dados 

 A análise dos dados deve ser orientada pela escuta, ou seja, por atenção e 

sensibilidade que possibilitem a captura de um significante que se relacionaria a um 

conteúdo inconsciente, o qual pode remeter o pesquisador ao seu problema e ao objeto 

de pesquisa. 

 Voltolini (2017, p. 316) defende que o pesquisador orientado pela Psicanálise 

privilegia a atenção flutuante que “[...] deixa-se à tarefa de achar.”. Em outros termos, 

não procura previamente seu objeto, mas o deixa sob determinadas condições, para que 

possa ser encontrado. 

 Nesta pesquisa, a seção de apresentação dos casos e a análise foram construídas 

de modo a permitir trabalharmos as singularidades discursivas e, nem tanto, as 

regularidades. Assim é que a análise conduzida foi “caso a caso”, remetendo a um 

aspecto particular escutado. 

 Elegemos, no primeiro momento, a narrativa da história e, por conseguinte, a 

análise, explica-se: foi desejo deste aluno-pesquisador dar destaque à narração da 

história do professor, sem relacionar imediatamente à análise. Nossa intenção, desse 

modo foi unicamente evidenciar a experiência que os professores, sujeitos desta 

pesquisa, se permitiram compartilhar. 

Pressupomos que são experiências incompreendidas, condenadas a certa 

marginalidade e cindidas das vicissitudes sobre o psiquismo desses sujeitos e, por esse 
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motivo, com o propósito de enaltecer uma experiência, sobretudo humana, a separamos 

da análise imediata, mas a realizamos posteriormente. 

Dessa maneira, na análise de dados, há uma confluência entre a fundamentação 

teórica desenvolvida, dados coletados e a própria pessoa do pesquisador por meio de 

seu interesse, desejo e implicação com a pesquisa e, assim, nos foi possível a construção 

de um caso e sua escrita. 

 

3.3 O macrocosmo da coleta de dados da pesquisa 

 

Esta seção pretende apresentar suscintamente a cidade e a rede de ensino da qual 

fazem parte os professores entrevistados, os quais contribuíram para constituir o corpus 

de análise desta pesquisa. Iniciamos com a apresentação da cidade. 

São José dos Campos compõe o conjunto de municípios que constitui a região 

do Vale do Paraíba e, por ser a maior cidade dessa região, é conhecida como “a capital 

do Vale” e se encontra a 90 km aproximadamente da capital paulista. 

 A população estimada em 2014 é de 681.036 habitantes e é considerada a sétima 

cidade mais populosa do estado de São Paulo e a 27ª em todo o país (BRASIL, 2014). 

 No início do século XX, a cidade se destaca pela procura de pessoas para 

tratamento da tuberculose, já que seu clima evidenciava ser uma estância climatérica 

apropriada para essa terapêutica e assim se criou uma rede de apoio e tratamento com 

pensões, repúblicas, hotéis e sanatórios. 

 Na metade do século XX, mais precisamente em 1950, instala-se na cidade o 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).  

No mesmo ano, é inaugurada a Rodovia Presidente Dutra e, assim, se inicia uma nova 

“vocação” para a cidade, que se torna um polo industrial e tecnológico. Em 1961, foram 

instalados o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e outros órgãos de 

pesquisa e tecnologia aeroespacial.  

 A seguir, apresentamos a organização do sistema de ensino básico na cidade, a 

partir de dados coletados em 2015, e que constituíram o censo escolar (BRASIL, 2016) 

daquele ano, os dados aferem que São José dos Campos possuía 379 escolas de 

educação básica, compreendidas as de educação infantil, de ensino fundamental e 
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médio, somando-se nesse total tanto aquelas da rede pública como as da rede privada de 

ensino.  

O documento nomeado Plano Municipal de Educação 2015 – 2025 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2015) contabilizou 385 escolas do ensino básico, assim distribuídas 

por região e distinguidas entre públicas e privadas, conforme se veem no Quadro 5, a 

seguir: 

Quadro 5 – Distribuição do número de escolas de ensino básico em São José dos 

Campos. 

 

OBS.: Cecoi e Cedin são creches privadas que mantêm convênio (contrato) com a Prefeitura. 
Fonte: São José dos Campos (2015). 
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No ensino básico, em São José dos Campos, as matrículas nos diferentes níveis 

de ensino encontram-se assim distribuídas, como exposto no Gráfico 1, a seguir: 

Gráfico 1 – Distribuição de matrículas em escolas da rede de 
ensino básico de São José dos Campos. 

 

Fonte: Brasil (2016). 

 

O documento supramencionado (Plano Municipal de Educação) expressa uma 

clara e destacada preocupação com a oferta / procura na cidade por cursos superiores de 

licenciatura. De 2010 a 2013, constata-se que há um evidente aumento de matrículas / 

procura nos cursos de engenharia, produção, construção, administração, negócios e 

direito, além de uma estagnação nos cursos que formam educadores. 

A cidade parece fazer jus à sua vocação tecnológica, industrial e de negócios e 

os números a ratificam. Contudo estabelece um paradoxo, pois como irá preparar a atual 

geração para o futuro? O Plano Municipal expressa essa preocupação e propõe medidas 

de incentivo para oferta de vagas nos cursos de licenciatura nas universidades públicas 

da cidade e da região. É importante notar, no Gráfico 2, a seguir, os dados ratificam o 
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Gráfico 2 – Evolução do número de matrículas em IES de São José dos Campos 
por área, no período de 2010 a 2013. 

 

Fonte: São José dos Campos (2015). 

Quanto à organização do corpo docente do ensino básico, o censo escolar de 

2016, apresentado, na sinopse estatística do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), revela que, em 2016, São José dos Campos 

tinha 6.838 professores atuantes em salas de aulas, assim distribuídos por rede de ensino 

e região da cidade, como exposto no Gráfico 3, a seguir: 
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Gráfico 3 – Distribuição de professores de educação básica 
em São José dos Campos em 2016. 

 

Fonte: Brasil (2017). 

A Fundação Lemann e Meritt (2012) mantém um portal na internet que 

possibilita o manejo estatístico dos dados do censo escolar brasileiro, bem como, de 
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Gráfico 4 – Distribuição de professores em São José dos Campos por faixa etária. 

  

Fonte: Lemann e Meritt (2012). 
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vi.  89% dos professores têm carga horária que corresponde a um período de 

20 a 40 horas de trabalho semanais; 66% dedicam-se a trabalhar em uma única 

escola; 27%, em duas; e a minoria, em 3 ou 4 escolas; 

vii.  É possível afirmar que, desses dados trabalhados, em média 99% dos 

professores dedicam em média 1/3 da sua carga horária de trabalho a atividades 

extraclasse; 

viii.  39% dos professores afirmaram que de 3 a 4 vezes por ano, na escola em 

que estão lotados, participaram do planejamento curricular, 37% afirmaram que 

ao menos 1 vez ao ano; 

ix.  Quanto ao regime de trabalho, constatou-se que 68% são estatutários; 

7% são regidos pela CLT; e os demais por algum tipo de contrato temporário; 

x.  Quando perguntado sobre as razões da manutenção e a causa dos 

problemas de aprendizagem dos alunos, atribuíram a: 

a. Meio social em que os alunos vivem (79% dos professores);  

b. Nível cultural dos pais dos alunos (81%); 

c. Falta de assistência e acompanhamento dos pais na vida escolar dos 

alunos (95%); 

d. Baixa autoestima dos alunos (73%); 

e. Desinteresse e falta de esforço dos alunos (89%); 

f. Indisciplina (72%); 

xi.  30% dos professores concordaram com a afirmação de que os problemas 

de aprendizagem relacionam-se com a insatisfação e desestímulo do professor 

com a carreira docente; 

xii.  Gostaríamos de dar destaque a esse item que contempla a questão da 

violência física, verbal e o constrangimento moral: quando perguntados sobre 

essa dimensão no espaço temporal de 2015: 

a. 67% dos professores relataram ter acontecido caso de agressão verbal ou 

física na escola em que trabalham; 

b. 80% afirmaram ter experienciado a violência verbal ou física entre os 

alunos da escola; 

E, dentre os professores, 

c. 1% foram vítimas de atentado à vida na escola (8 professores); 

d. 14% foram ameaçados; 
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e. 7% foram vítimas de furto (sem uso de violência); 

f.  1% foi vítima de roubo (com uso de violência); 

g. 8% relataram que alunos assistiram as suas aulas sob efeito de bebida 

alcoólica; 

h. 27% supõem que alunos frequentaram as suas aulas sob efeito de drogas 

ilícitas; 

i.  4% declararam que alunos estiveram presentes à aula portando armas 

brancas (facas, canivetes etc); 

j.  1% presenciaram alunos portando armas de fogo (11 professores); 

xiii. Diretores de escola também responderam a algumas questões e 

selecionamos aquelas que se dirigem ao escopo da pesquisa: 

a. 58% dos diretores responderam que, de alguma forma (pouco a muito), o 

funcionamento da escola é prejudicado com as faltas dos professores; 

b. 19% dos diretores afirmaram que já foram ameaçados por alunos no 

último ano. 

 

3.4 O microcosmos da coleta de dados da pesquisa 

 

Os sujeitos elegíveis para esta pesquisa são professores da rede pública de 

ensino, talvez não unicamente com este tipo de vínculo, mas necessariamente 

pertencentes à rede pública, pois o contato com eles deverá ser feito por intermédio da 

secretaria municipal ou estadual de ensino da cidade de São José dos Campos, local 

onde reside este pesquisador.  

O contato inicial será feito com o gestor responsável por esses órgãos, ocasião 

em que serão apresentados a intenção e objetivo da pesquisa, discutindo o meio mais 

adequado de contato com os professores sujeitos desse empreendimento. 

 Sendo o objetivo desta explorar os efeitos psíquicos do “mau encontro” ou de 

um traumatismo na Educação, especificamente do professor, solicitaremos aos gestores 

das secretarias de ensino que indiquem professores que tenham se afastado do trabalho 

com licença médica recentemente, ou não. Contemplaremos também os professores que 

estejam readaptados em outra função ou que tenham adoecido por motivo 

“psicológico”. 
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 Dado que este pesquisador tem acesso a algumas escolas da cidade, poderemos 

apresentar a pesquisa para a equipe de gestão das escolas e propor a aplicação da 

entrevista para alguns professores que forem elegíveis. 

Justificamos esse indicador, o do afastamento por licença, readaptação e 

adoecimento, que torna o professor elegível à pesquisa: não seria razoável supor que 

houve trauma pelo “tamanho” do traumatismo, ou do evento externo, é preciso 

considerar que uma experiência pessoal, singular e constitutiva de um sujeito, somada 

ao traumatismo possa ter produzido o trauma e o deduziremos a partir das vicissitudes 

descritas que são indicadoras de uma desordem no psiquismo, que permitem inferir o 

trauma. 

Então, considera-se inicialmente que a resultante dessa somatória produz o 

trauma, que se “externalizaria” por meio de um estado de “desordem” do psiquismo, 

apresentando adoecimento e a consequente licença médica. Há casos em que ocorre a 

necessidade de readaptação funcional, de modo que esses indicadores são os mais 

sugestivos da produção do trauma. 

 Consideramos inicialmente o cuidado em solicitar ao gestor da secretaria de 

ensino que se dirija ao professor que se afastou temporariamente ou definitivamente de 

sua função docente por motivo de adoecimento psíquico relacionado à atividade docente 

e o convidasse para participação na pesquisa. Pressupomos que, dessa forma, uma 

relação de confiança se estabeleceria. 

 Após algumas ponderações, chegamos à conclusão de que o aluno-pesquisador 

poderia fazer o primeiro contato e proceder às outras explicações, orientações e, por 

fim, o convite para participar da pesquisa.   

Quanto ao local para realização da entrevista, data e horário, estabelecemos 

prioridade para disponibilidade e facilidade para o professor – sujeito da pesquisa – e 

asseveramos unicamente que o local fosse privativo, para assegurar o sigilo e a 

discrição. 

Sabe-se, pela literatura disponível, que as situações de violência física têm 

potencial para gerar o trauma psíquico, pois remetem o sujeito a uma condição de 

desamparo primevo. Essa situação significa que, além de experimentar a perspectiva de 

perder a vida em razão de um ato de violência, esse ato remete possivelmente o sujeito a 
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uma experiência de vida que foi constitutiva do seu psiquismo, como um desamparo 

primordial, do qual todos são constituídos.  

Sabendo disso, consideramos relevante para a pesquisa assumir também esse 

critério para a seleção desses professores que concederiam a entrevista, ou seja, 

docentes que sofreram violência e que, em razão dessa, adoeceram psiquicamente e se 

licenciaram. 

 Para objetivar esse critério de seleção de professores para entrevista, passo a 

numerá-los, portanto são elegíveis para a pesquisa os professores nestas condições: 

i. Afastados por licença médica, em razão de sofrimento psicológico e que 

tenham retornado à função docente; 

ii. Afastados por licença médica, em razão de sofrimento psicológico, e que 

tenham solicitado readaptação de função, aposentadoria ou exoneração / 

demissão do cargo, ou seja, não conseguiram voltar para a sala de aula; 

iii. Que sofreram violência física, moral, constrangimento e ameaça a ponto de 

adoecer e de se afastarem definitiva ou temporariamente da função docente. 

  Diante do exposto, discutiremos com o gestor dessa secretaria ou equipe gestora 

da escola a melhor maneira de contato com tal docente, de maneira a evitar 

constrangimento em razão do pedido de se submeter a uma entrevista que intenciona 

levantar uma situação que outrora lhe provocara mal-estar. 

 Considerando o critério de seleção para pesquisa, estima-se que, para a 

construção dos casos, sejam necessárias no mínimo dez entrevistas, ou seja, a 

contribuição voluntária de dez professores. Contudo, para constituir um corpus de 

análise, manteremos a intenção de superar esse número. 

O tempo de duração da entrevista será de uma hora e, de acordo com a 

disponibilidade do professor, poderemos ultrapassar esse tempo. Estabelecemos 

inicialmente a necessidade de dois encontros ou um apenas, se for possível alongar-nos 

no tempo.  

Consideraremos algumas variáveis para decidir sobre o número de entrevistas e 

o tempo de duração, como exemplo: se houve e a qualidade do laço transferencial, 

alguns impasses surgidos e os conteúdos que aflorarem. 
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A análise dos dados também poderá indicar a necessidade de outras entrevistas 

e, dessa forma, contaremos com essas possibilidades, a disponibilidade do professor e as 

outras variáveis citadas. 

A entrevista se orientará por temas e, dentro de cada um deles, estabelecemos 

algumas questões que não são rígidas, mas permitem outras perguntas, conforme o 

desenvolvimento da entrevista e assim a dividimos: 

i. Conhecendo o professor: 

Local de nascimento / idade / vida familiar (de origem e constituída) / formação 

profissional / local de trabalho / etc. 

ii. A identidade docente e uma possível crise: 

Motivos que determinaram a escolha pela docência / se atualmente questiona ou 

tem dúvidas sobre a docência / Se há vontade de mudar de profissão / etc. 

iii. Investigação sobre o traumatismo e a produção do trauma: 

Situações que surpreenderam, que foram inesperadas, como reagiu, as 

consequências / Se foi vítima de violência, ou se a presenciou, como lidou, quais foram 

as consequências / Se sofreu ameaça, preconceito, alguma forma de bullying / se já se 

afastou sob licença / se necessitou de readaptação funcional / se faz psicoterapia / se usa 

psicotrópicos / etc. 

iv. Sobre a relação do professor com outros atores da educação: 

Sobre a relação com gestores / alunos / pais / comunidade escolar / como lida 

com as políticas públicas (planos, projetos, orientações, materiais didáticos etc.) / etc. 

v. O bem/mal-estar do professor: 

Motivação e disposição para a docência / perspectivas e planos futuros como 

professor / o que tem provocado bem/mal-estar na prática profissional / Se o trabalho 

interfere na vida pessoal / Saúde de modo geral / etc. 

 O roteiro completo com as perguntas que orientaram a entrevista encontra-se no 

anexo 1 deste documento de pesquisa.  
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4. CORPUS DE ANÁLISE DA PESQUISA – Constituído a partir das His(es)tórias 
de professores 

  

Este capítulo apresenta sinteticamente as oito his(es)tórias de professores e 

procede à análise de acordo com os fundamentos psicanalíticos, esses relatos constituem 

o corpus de análise desta pesquisa. As his(es)tórias desses professores, completas, 

decorrentes da coleta de dados / entrevistas, encontram-se no anexo desta tese. 

A análise procurou centrar-se e articular os conceitos discutidos na 

fundamentação teórica desta tese, de forma que se procurou manter coerência com a 

temática do trauma e com suas condições predisponentes e vicissitudes.  

O processo de construção e elaboração dessas análises foi evidenciando alguns 

dados sobre a estrutura clínica desses sujeitos, contudo o momento não pareceu 

adequado para essas incursões de maneira a preservar a coesão e objetividade. Assim é 

que esses aspectos teóricos não foram contemplados. 

 

4.1 Professora Valquíria: A experiência de “um amor de paixão”, ao mesmo 
tempo, “uma pedra no sapato” 

  

A professora Valquíria acumula vinte cinco anos de trabalho como docente, 

cursou inicialmente magistério e, depois, a licenciatura em Pedagogia. Foi concursada 

por quatro anos no estado e, posteriormente, após ser aprovada no concurso municipal 

para professora da cidade em que reside, resolveu pedir exoneração do estado e 

permanecer apenas na rede de ensino do município. 

 Na rede municipal de ensino, iniciou como professora em sala de aula e, depois, 

trabalhou como orientadora educacional por dez anos. Atualmente está em função 

adaptada – secretária escolar – após um episódio depressivo que culminou em uma 

internação em hospital psiquiátrico. A professora é casada, tem dois filhos adultos e um 

neto. 

4.1.1 A sutileza do traumatismo e a produção do trauma 

 Inicia-se esta seção de análise, enfatizando que a produção do trauma pode ser 

determinada por um estímulo muito “sutil”, ou seja, a guerra e a violência física são 
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evidentemente traumáticas, contudo a abordagem do trauma, nesta pesquisa, considerará 

os efeitos sobre o psiquismo. E assim sendo, a análise do caso em questão e dos demais 

se orientará por aquilo que violenta “[...] algo da defesa primordial do sujeito.” 

(TARRAB, 2015, p. 99). 

 Da mesma forma, Freud (1920/1996, p. 38) descrevia como traumáticas “[...] 

quaisquer excitações provindas de fora que sejam suficientemente poderosas para 

atravessar o escudo protetor.”. Esse último tem por objetivo proteger e defender o 

psiquismo de tensões e desequilíbrios que possam vir do exterior e, por esse motivo, o 

trauma gera uma importante carga de excitação no psiquismo. 

 A violência sobre esse sistema de defesa pode ocorrer de diferentes maneiras: da 

palavra enunciada, de um ruído, do relato de uma história, de um gesto, da visão de algo 

inesperado, de uma ameaça, da violência física e da percepção de risco de vida. 

Importará considerar que esse estímulo externo desorganize as defesas do sujeito e, 

assim, ocasione o insurgimento do real. 

 O trauma causa uma desordem, um choque, para ser ainda mais preciso: uma 

efração, um efeito de descontinuidade, o sujeito traumatizado tem a percepção de que 

algo insiste em não se ligar a nada e, assim “[...] o trauma é a via pela qual o real se 

inscreve na vida de cada um.” (SOUTO, 2014, p. 14). 

 A professora Valquíria trouxe uma situação de mudança que foi a passagem da 

sua condição de orientadora educacional para a de professora do ensino fundamental e 

infantil. Essa mudança, em seu relato ocasionara uma dificuldade de adaptação e seu 

adoecimento.  

 Contudo pretende-se pontuar que, antes dessa mudança, a docente havia 

experimentado uma série de conflitos com sua gestora quando era O.E. (orientadora 

educacional), inclusive afirmara enfaticamente que, na experiência desses 

desentendimentos, “[...] começou a ficar doente mesmo”. Essa enunciação é um 

marcador importante, de alguma forma evidencia que algo se mobilizou, se desmontou e 

que houve uma ruptura. 

 Da sua relação com sua gestora, relata ter sido vítima de ciúmes, inveja, críticas 

e Valquíria revela e ratifica para sua superior que iniciara psicoterapia em razão dessas 

dificuldades e que ela era “uma pedra no seu sapato”. Contudo afirmou que seu 

sentimento por ela é de “[...] amor, amo de paixão”. 
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Dentre os mais variados momentos de conflito com sua diretora, Valquíria cita 

aquele que parece ter sido o ponto máximo e o fator decisivo para pedir seu retorno para 

a sala de aula: era fim de semestre e, na festa de confraternização, sua diretora lhe 

negara um abraço e soube depois que ela abraçara até pessoas que não eram de sua 

afeição. Valquíria teria afirmado: “Nossa, você abraçou a Josefa, mas você não gosta 

dela, por que você abraçou a Josefa? Por que você negou um abraço para mim?”. 

Esse fato descompensara a professora, referiu ter sentido muita “angústia” e se 

retirou de imediato da confraternização e foi embora com seu filho, pedindo a ele que 

dirigisse enquanto chorava, gritava e queria esquecer o que ocorrera.  

No seminário em que trata da angústia, Lacan (1962-1963/1993) afirma que o 

sujeito que não se furta da castração desloca-se num devir inalcançável em responder a 

seguinte questão: o que sou para o desejo do Outro? Tal postulado pode sustentar a 

compreensão da geração da angústia de Valquíria por se ver preterida do abraço de sua 

diretora.  

Destaca-se o que Lacan (1964/1990) afirmara no Seminário 11: o trauma 

relaciona-se a um encontro faltoso, falhado, ou seja, um instante de tempo inassimilável 

para o psiquismo. 

Ao considerar que, nesse instante de tempo, as defesas do psiquismo ficaram 

desmobilizadas, vale a seguinte interrogação: o que ficara exposto? Que real aí 

insurgira? Pretende-se seguir por esses caminhos em busca de uma resposta. 

Freud considerou a existência de um trauma primordial, fato que constituiria um 

núcleo para o qual se agregariam outros traumas que se relacionariam ao primeiro. Para 

ele, essa perda remonta à castração, à perda necessária da mãe que seria modelo de 

todos os outros traumas. De maneira a evitar a tensão gerada pela perda primordial, o 

ego mobiliza uma grande quantidade de energia psíquica para criar defesas e o trauma 

viria justamente depor essas defesas. 

Lacan fez alusão a uma cena traumática primordial, essa tem relação com a 

entrada no mundo da linguagem, quando a relação de simbiose com a mãe é desfeita 

para a entrada no mundo do significante em que o significado estará sempre à deriva. 

Em outras palavras, o momento traumático não tem necessária relação com a separação 

do corpo materno, mas consiste em decifrar o que [o sujeito] significa para o desejo 



180 
 

materno, é o que Lacan colocava como aspirar a um meio intrinsecamente Outro 

(LACAN, 1962-1963/2005). 

Assim é que se destaca uma importante questão de Laurent (2004, p. 24): “[...] 

que [o] objeto não deve ser encontrado, mas sempre ‘reencontrado’, sempre encontrado 

sobre o fundo de uma perda primordial”. 

A relação de “amor, amor de paixão” de Valquíria pela sua gestora revela o 

reencontro com um objeto perdido? Um objeto que atualiza a perda primordial, quando 

a gestora lhe nega um abraço e o oferta a uma pessoa pouco afeiçoada?  

É importante destacar que a professora também caracteriza a presença da sua 

diretora como “uma pedra no sapato”. A metáfora é rica e possibilita refletir sobre o que 

incomoda, o que é doloroso, que surge e aparece sem ser convidado, é estranho e, ao 

mesmo tempo, está “no sapato”, faz-se aqui referência ao retorno do recalcado, ao 

insurgimento do real, portanto, uma relação de “amor, amor de paixão” pode ser 

atravessada pelo real – e dizia Lacan que o real é um acontecimento traumático. 

Lacan (1973-1974) discutia, no Seminário 21, a inexistência da relação sexual, 

ou seja, não existe a perfeita acoplagem entre os pares, não há uma justa relação e que, a 

partir dessa experiência, se produz o troumatisme, neologismo criado para fazer 

referência ao trauma como aquilo que trou (fura), que produz efração, ou seja, 

descontinuidade, tal qual a “pedra no sapato”. 

La Sagna (2015, p. 7) discute o aforismo lacaniano do não há relação sexual e 

destaca, relacionando-o à impossibilidade da relação estreita entre o significante e o 

significado, ou seja, alude à inexistência do sentido para muitas das questões produzidas 

em razão da alteridade. Ele conclui que “Essa discórdia é o verdadeiro trauma 

lacaniano.”.  

Resgatamos aqui essa noção, fazendo referência à questão que Valquíria formula 

para sua gestora: “Nossa, você abraçou a Josefa, mas você não gosta dela! Por que você 

abraçou a Josefa? Por que você negou um abraço para mim?”. 

Deduzimos a produção do trauma, em razão dessa experiência e, assim, os 

traumatismos que advêm do trauma primevo reatualizariam “[...] um confronto com a 

falta original, com um real impossível de lhe dar nome ou representá-lo [...]” (NICEAS, 

2014, p. 12). 
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A evidência mais precisa do trauma localiza-se na produção da angústia. A 

professora Valquíria, em razão desses conflitos com sua gestora, solicitou retorno para 

sala de aula e, nesse processo, revelou que “[...] não conseguia ser professora de novo” e 

que ir para a escola suscitava a sensação de que “[...] estava indo para um matadouro, 

para um velório.”. 

Nicéas (2014) postulou que a angústia é a reação diante do desamparo suscitado 

em razão do traumatismo. E assinala ainda que a produção desse afeto visa à proteção 

do sujeito, como um alarme, que o mantém vigilante, fazendo-o evitar situações que 

possam novamente expô-lo ao trauma. Ou seja, a angústia é uma reação a uma situação 

percebida como potencialmente perigosa.  

Em “Inibições, sintomas e angústia”, Freud (1926/1996) relaciona o trauma à 

produção sintomática e a geração da angústia, que foi entendida como um afeto aflitivo 

decorrente de excitação e tensão no psiquismo, como uma condição típica da desordem 

psíquica causada pelo trauma. 

Nessa relação, Freud (1926/1996, p. 162) estabelece que a angústia é “[...] por 

um lado, uma expectativa de um trauma e, por outro, uma repetição dele em forma 

atenuada.”.   

Laurent (2004) faz a mesma análise, quando destaca que a angústia revela outra 

característica da produção do trauma: o funcionamento pela pulsão de morte. Esse 

modus operandi determina à professora a condição de humor deprimido e ideações 

suicidas. 

Essa situação limítrofe se instalou em razão das inúmeras tentativas de Valquíria 

se adaptar em sala de aula, tentou salas de ensino fundamental (3º ano), educação 

infantil e reconheceu a dificuldade em se adaptar. Queixou-se do barulho, da 

indisciplina dos alunos, da cobrança, das exigências e, assim, descompensava, estava 

triste e chorava até na frente dos alunos. 

Tal condição levou-a a recorrer a atendimentos médicos e afastamentos. Em 

consulta com um psiquiatra, revelou-lhe as ideações suicidas, uma internação foi 

recomendada e assim ficou por dez dias. Quando da concessão da entrevista para esta 

pesquisa, havia passado um ano do tempo dessa internação, a professora dizia estar 

bem, em psicoterapia e participando das atividades de hospital dia uma vez por semana. 
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4.1.2 Trauma e desamparo 

 Rousseau-Dujardin (1996) enfatiza a importância de se considerar a geração do 

trauma relacionado ao estado de desamparo e à impotência do sujeito. Desse modo, ele 

representa um protótipo de situação traumática, pois a experiência constitutiva do 

desamparo é, na sua radicalidade, traumática (FREUD, 1895/1996).  

Rocha (1999, p. 342) considerou que o “[...] desamparo abre para a alteridade. 

Ele é um grito desesperado de ajuda lançado na direção do outro”. 

 O retorno de Valquíria para a sala de aula foi motivado pelas questões suscitadas 

na relação com sua gestora que, nessa análise, se deduziu ser a produção do trauma. É 

importante considerar suas dificuldades de adaptação: inicialmente, no terceiro ano do 

ensino fundamental e, depois, na educação infantil, que ela refere ter sido ainda mais 

difícil que no fundamental. 

 A verdadeira questão, enfatizou Valquíria, era “ser professora de novo” e 

comparou a ida diária para a escola com a ida para “um matadouro, um velório”, 

afirmou que se sentia perdida, que não sabia o que fazer e teve muito apoio de sua 

auxiliar de sala. Queixou-se da desassistência da coordenação pedagógica e esse 

contexto todo acabou por gerar seu humor deprimido e a ideação suicida. 

 Findo o período de internação e licença, a professora afirmou que se sentia “[...] 

um bicho, uma profissional que não tinha nenhum valor porque pedi ajuda [...] é duro 

você perceber que pede e a ajuda não vem.”. Ela lamentou não ter sido reconhecida e 

admite que seu adoecimento se deu em razão da falta de reconhecimento. Lembrou-se 

de quando foi à secretaria de educação necessitou de uma amiga para a acompanhar no 

pedido de readaptação funcional e se indagou-se: “[...] eu ainda faço essa pergunta para 

meu Psicólogo, por que eu precisei de alguém?”. 

 A hipótese para essa análise é a de que Valquíria, marcada pela experiência 

constitutiva do desamparo, dirigia para sua diretora um pedido desesperado de ajuda e, 

dela, obtinha um movimento dialético, como é sempre de se esperar, de impossibilidade 

de satisfação no objeto. Contudo parece que suas defesas vinham sendo suficientes até a 

eclosão de uma crise nessa relação que atualiza sua experiência de desamparo e que se 

ratifica na medida em que seu retorno para a sala de aula não lhe provê da demanda de 

reconhecimento, o que possibilita lançar a questão: o que Valquíria supunha ser para o 

[desejo do] outro? 
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 Lacan (1958-1959/2016, p. 455) postulou, em “O desejo e sua interpretação”, 

que a relação do desejo do sujeito com o desejo do Outro é um drama na medida em que 

lhe custa muito posicionar-se perante o outro “[...] que o aspira e o deixa sem recursos.”. 

 Por esse motivo, a posição de desamparo foi traumática originalmente e suscita o 

trauma, ou seja, produz para o sujeito um lugar que o predispõe ao trauma, pois a 

intangibilidade do desejo do Outro o exaure na medida em que, o desejo do Outro se 

encontra sempre opaco e obscuro.  

 Em síntese: analisamos, no caso de Valquíria, que a demanda de amor dirigida 

para sua gestora evidencia sua posição de desamparo, motivo pelo qual tal fato a 

predispõe ao trauma. A intangibilidade e a opacidade do desejo do outro a aspiram e 

consomem. A condição de desordem psíquica e angústia permite deduzir o trauma, que 

ratifica o desamparo, na medida em que os recursos que lhe permitiam antes a 

desenvoltura em sala de aula, na condição de trauma, encontram-se escassos.  

Dessa forma, produz o movimento que abre para a alteridade (ROCHA, 1999) e 

o carecimento evidencia a diligência pela ajuda do outro (auxiliar da sala de aula / 

coordenadores) que, na sua percepção, é pouco responsivo ou insuficiente. 

4.1.3 Renúncia do desejo 

 A interrogativa da professora, do porquê de sempre precisar de alguém, além de 

evidenciar uma sujeição ao desejo do outro, revela o que Freud (1893-1895/1996), na 

análise do caso de Miss Lucy, caracterizou como sendo um dos mecanismos defensivos 

envolvidos na histeria: a covardia moral. 

Essa foi discutida por Lacan (1959-1960/1988) no Seminário sobre a ética da 

Psicanálise, quando afirmava que a coragem moral passaria por assumir, comprometer-

se e sustentar o desejo, entendendo-o como a baliza da existência e um orientador. O 

desejo, quando resultado de operação analítica, separa-se do que originalmente era 

desejo do Outro, no caso em análise, percebe-se o desejo identificado, alienado ao 

desejo do Outro. 

Valquíria almejava ser cantora, era um desejo antigo. Ela comentou que “[...] 

queria fazer algo que encantasse [...]”. E, diante dos obstáculos que contingenciaram 

suas escolhas, dirigiu-se ao magistério e o justificou, argumentando que não tinha “tipo 

físico” e como professora, sim, tinha predisposição, pois “[...] todas são um pouco 

mãe.”.  
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No início do trabalho docente, a professora destaca a enorme satisfação que 

tinha em lecionar e que preparava algumas de suas aulas em forma de canções, subia na 

cadeira e “cantava a aula”. Perceba-se um movimento em direção ao outro, en(cantá)-lo 

e analisamos que, se há movimento desejante, talvez ele ainda esteja entranhado no 

sintoma, pois se vê a presença massiva do outro.  

Em tempo, destacam-se questões acerca da feminilidade, para ser cantora não 

serviria em razão do seu biotipo não ser condizente com o de uma cantora, mas para ser 

professora, sim, em razão do exercício, de certa forma, da maternidade. 

Por fim, evidencia-se a voz como um dos objetos da pulsão, conforme alguns 

postulados de Jacques Lacan. 

 

4.2 Professora Clara: “O que é preciso para ser professora?” (o que sou para o 
[desejo do] Outro?) 

 

Professora Clara é formada em educação artística, pretendia cursar a Faculdade 

de Belas Artes (bacharelado), contudo, em razão da distância e dos custos que tal 

escolha implicava, escolheu a licenciatura, mas não percebeu de imediato que era um 

curso de formação de professores e, por insistência da sua mãe, concluiu o curso. 

Há dez anos, pediu exoneração do cargo de professora da rede municipal de 

ensino da cidade onde reside. Foram vários os motivos, dentre eles: a violência entre os 

alunos, sua sensação de impotência, as críticas de seus gestores e, por fim, o que 

determinou sua decisão pela exoneração: uma avaliação que destacava “quinze pontos 

da sua incompetência”, desta forma adjetivada por ela. 

4.2.1 A violência entre os alunos  

 Dentre vários aspectos a serem considerados no caso de Clara, iniciamos pela 

violência entre os alunos, fato que se constitui, especialmente nesse tempo, como um 

grande problema social e com importante impacto na educação.  

A violência é um fato para o qual não se pode renunciar e, muito menos, deixar 

de trabalhá-la. Contudo devemos considerar o que Gurski (2016, p. 15) afirmou sobre 

os destinos da pulsão: “[...] se sabe que a natureza pulsional do homem é virtualmente 

ineducável.”. 
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 É uma questão delicada e Pereira (2016) confirma em suas pesquisas que os 

jovens estudantes experimentam excessos, uma importante desregulação pulsional e, 

assim, não se deixam inibir e confrontam seus pares e superiores. 

 Nossa contemporaneidade, diferente dos tempos de Freud, por exemplo, “[...] 

tornou os excessos não algo a se recalcar, mas um direito. Estamos numa civilização do 

direito ao gozo, de sua maximização. O problema é que, quanto mais se acede a ele, 

mais ele se mostra inalcançável [...].” (PEREIRA, 2016, p. 153). 

 Assim exposto, reconhecemos o grande desafio constituído para os professores, 

considerando que são a autoridade legitimada institucionalmente em sala de aula, mas a 

violência, como excesso pulsional, faz um sujeito não reconhecer limites e interditos. 

Parece que a civilização produziu a elevação do discurso do capitalista em detrimento 

do discurso do mestre. E “[...] aderidos a este último discurso [do capitalista], crianças e 

jovens demonstram levar às últimas consequências o confronto de gerações e o 

desenlace com aqueles que os guiam.” (PEREIRA, 2016, p. 35). 

 Evidenciamos, no relato de Clara, quando ela afirma ter percebido que os alunos 

tinham um “combinado” entre grupos dominantes e revezavam entre eles a liderança 

para violentar outros que não faziam parte desses grupos. A professora trouxe também o 

relato da situação de um pai que, ao buscar o filho na sala de aula, o agride na frente de 

todos os presentes.  

É um contexto de violência generalizada e que, certa feita, quase a envolveu 

quando uma cadeira foi lançada na agressão entre os alunos e ela quase foi atingida. Ela 

se lembra e comenta a respeito de sua sensação de impotência diante da violência entre 

os discentes. 

Pereira (2016) ratifica a angústia do docente, ao se perceber destituído, 

desrespeitado e desautorizado. E Freud (1930/1987) pontuou que o sofrimento 

decorrente dos relacionamentos humanos pode produzir uma defesa, que é o isolamento, 

ou seja, manter-se distante das pessoas ou se abster da presença delas.  

Diante do sofrimento, das decepções e das tarefas impossíveis, Clara se inibe ao 

invés de se colocar à prova. Freud (1930/1987) caracterizou essa condição como a 

felicidade da quietude, que parece tipificar os estados depressivos que são, de acordo 

com Pereira (2016), o nome atual para o mal-estar docente. 

 



186 
 

4.2.2 O estado depressivo e a posição de desamparo 

 A professora Clara estava em tratamento de depressão quando iniciou 

oficialmente o trabalho como docente, inclusive foi incentivada pelo seu psiquiatra a 

trabalhar, pois, pressupunha ele, que o trabalho contribuiria para melhorar sua 

autoestima.  

Ao contrário, o médico que realizara seu exame admissional a questionara se 

teria condições de dar aula. Esse episódio causara, ou reforçara, em Clara uma dúvida e 

ela ficara com essa questão nomeada, a partir de suas palavras: “[...] como uma sombra, 

os outros acharem que não tenho condições de dar aula.”. 

 A professora se referiu ao fato de ter se cobrado muito, mas também, de ter sido 

cobrada, e ficara com mais esta questão: o que era da sua “cabeça” e o que era de fato 

cobrança. E, somado a isso tudo, ela ainda experimentou a violência percebida entre os 

alunos, a sensação de impotência e alguns problemas familiares que aumentavam sua 

tensão e estavam levando-a a exigir silêncio dentro de sua casa. Portanto, parece que 

tais eventos foram agravantes para a condição do seu estado depressivo. 

 Retomemos aqui Freud (1930/1987), quando afirma que, diante das dificuldades 

relacionais, o sujeito tende a se defender com a quietude e que essa se relaciona com um 

ganho proveniente de tal estado. Discutimos, no caso da Professora Valquíria, a noção 

evocada por Freud da covardia moral, típica da histeria e, hoje, a identificamos nos 

estados depressivos. Essa urge como recurso defensivo, produz o recuo do desejo e a 

inibição de enfrentar o novo, o inesperado. 

 A “felicidade da quietude”, assim nomeada por Freud, caracteriza o lugar de 

refúgio do mal-estar quando ele é insuportável para o sujeito. Esse sintoma sinaliza e 

denuncia a impotência sentida, a percepção de incapacidade e envolve, além de 

sofrimento, “[...] algum ganho secundário advindo da satisfação narcísica e pulsional”. 

Assim é que “[...] o estado depressivo não seria assim apenas sofrimento, mas gozo.” 

(PEREIRA, 2006, p. 162). 

 O rebaixamento de humor da professora parece uma condição bastante agravada 

quando ela declara sua sensação de impotência diante da ausência de limites dos alunos 

e do quanto a desconcertou a apresentação do resultado da sua avaliação de 

desempenho. Esses dados evidenciam a condição de fragilidade, que pode ser atribuída 
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ao estado depressivo, porém, diz respeito também, à posição de desamparo, que é 

constitutivo do psiquismo. 

 O pedido de exoneração, impetrado pela professora, revela que a situação 

chegara de fato a um limite, talvez, um limite das possibilidades psíquicas desse sujeito. 

Quando Pereira (2016, p. 148) discute o mal-estar docente e o percebe configurar-se 

como estado depressivo, constata que esses profissionais cederam de seu desejo “[...] 

em nome de certo apagamento ou demissão subjetiva.”. 

 O caso de Clara revela indícios de que a cessão do desejo ocorrera quando da 

sua concordância com o desejo materno de que ela fizesse a licenciatura em Educação 

Artística, e não, o bacharelado em Belas Artes como era seu intento. Relembramos as 

palavras proferidas pela sua mãe, quando Clara lamentou o fato de a licenciatura ser um 

curso para formar professores: “Não, minha filha, faça, termine!”. 

 Importante ressaltar que a condição de inibição, da “felicidade da quietude” e da 

demissão subjetiva impõe uma consequência para o sujeito: Lacan (1974/1993) afirma 

que o mesmo mecanismo que produziu a covardia moral, a inibição e a cessão do desejo 

operou com um rechaço do inconsciente e resultará em retorno no real. Desse modo é 

bem certo que não se livra tão facilmente das escórias deixadas pelo discurso do Outro 

(MILLER, 2009). 

 Clara comentou que ainda hoje se lembra das aulas dos seus professores e afirma 

que gostaria de dar aula como eles. E segue, explicando que uma professora de didática 

lhe confirmava, diante da insegurança e da incerteza que Clara demonstrava, que era 

uma aluna dez. Ela reconheceu que alimentava, sim, a expectativa de ser excelente 

professora, mas que lhe parece que “[...] tem se tornado aluna excelente, ao invés de 

professora [...]”, pois ainda se questiona sobre sua competência para ser professora.  

 No caso constituído, há algumas evidências de subserviência ao discurso do 

outro: inicialmente, ao materno e, posteriormente ao dos professores de Clara. Pereira 

(2016, p. 148) entendeu que o estado depressivo dos professores entrevistados seria uma 

defesa ante o “[...] horror por não se achar em condições de atender às demandas do 

outro social.”. 

 A alienação ao discurso do outro se intui do reconhecimento de Clara de que tem 

se tornado excelente como aluna, e não, como professora, uma evidência dessa 

alienação decorre da admissão da sugestão, ou imposição do desejo materno, quando da 
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insatisfação de Clara quanto à escolha da licenciatura: “[...] não, minha filha, faça, 

termine”. 

A cobrança percebida por Clara, que ela reconhece não saber se é externa ou 

interna, a incapacidade e impotência sentida, a impossibilidade de ser excelente 

professora – da forma como é aluna – nos possibilita crer que sejam as ressonâncias do 

discurso materno, ou seja, identificação e alienação a ele. A cobrança tão citada por 

Clara e questionada se era realmente “externa” ou se era “interna” relaciona-se, a uma 

primeira leitura, à alienação no discurso do outro.  

Quando Miller (2009, p. 142-143) discute o dispositivo analítico na clínica do 

trauma, considera que o trabalho deva propiciar identificação com o sinthoma e, mais 

do que isso, ser seu próprio ser de sinthoma. Tal proposta significa “[...] não se 

contentar em dizer o que os outros quiseram, não se contentar em ser falado por sua 

família [...] livrar-se das escórias herdadas do discurso do Outro.”. 

 Miller (2009, p. 138-139), ainda discute o sintoma, localizando-o como atado ao 

Outro e afirma que “O inconsciente está situado no Outro, tesouro dos significantes 

[...]”. Por causa dessa situação, ele acredita que “[...] dizemos o que queremos, mas é o 

que os outros quiseram [...]. Isso que quiseram os outros, mais particularmente, nossa 

família que nos fala.”. 

 Assim subsumido, percebe-se a generalidade do inconsciente e a produção de 

uma posição para o sujeito cedido do desejo que denotaria sua singularidade, mas que é 

mantido sob a condição de miséria neurótica. 

4.2.3 Avaliação de desempenho negativa e a produção do trauma 

No caso da professora Clara, há evidências que permitem a percepção de que ela 

assume sua função docente na condição de impotência e fragilidade e se reconhece que 

vinha de tratamento de depressão – o que denota e enfatiza a posição de desamparo. De 

acordo com Rousseau-Dujardin (1996), a impotência e o desamparo suscitam a 

produção do trauma.  

Assim, não é possível afirmar que as situações de violência presenciadas tiveram 

potencial traumático, mas contribuíram, sim, para fomentar a sensação de impotência e 

a incapacidade de ajudar a si mesmo que caracterizam a posição de desamparo, segundo 

André (2001). 
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O desamparo é amplificado à medida que o sujeito, na relação com o outro, se 

percebe sorvido e exaurido pela intangibilidade do desejo do outro, ou seja, esse desejo, 

uma vez opaco e obscuro, se faz enigma, é inalcançável, assim ratificando a posição de 

estar sem recursos. 

As avaliações de desempenho têm impacto sobre Clara, causam claramente um 

abalo em um psiquismo que já apresentava distúrbios e desordem. A avaliação é um 

evento que produz e enfatiza uma questão que Clara mesmo formulara: “[...] eu vinha 

de uma vontade muito grande de acertar. Aqueles quinze itens atestavam minha 

incompetência, a questão é, não deu certo, não deu certo!”. 

Esse fato da avaliação negativa parece confrontá-la com a vontade materna: “[...] 

não, minha filha, faça, termine!”. E o surpreendente acontece, a exoneração. E essa 

parece que se relaciona à única resposta possível diante do real substancializado no 

discurso materno: “termine!”. Então, parece que, ao se defrontar com o impossível do 

real, algo permaneceu inconcluso. 

Clara relatara de sua expectativa de que deveria ser uma “professora excelente”, 

mas, diante dessa impossibilidade e inconclusão, lhe foi possível ser “uma aluna 

excelente”. 

Considera-se que sua questão é encontrar a resposta para o que é ser excelente. E 

se supõe que a excelência passa por atender as demandas do outro e, talvez, seja 

atravessada e se prolongue na questão que a todos nos constitui: o que sou para o 

[desejo do] Outro? E essa se coaduna com a análise da afirmação de Clara de que gosta 

de crianças, reconhece suas particularidades e gosta de ouvi-las, mas reconhece que: 

“[...] não sei se é só isso que precisa pra ser professora [...] ”. Por esse motivo, pareceu 

análogo a: “[...] o que é preciso ser para o [desejo do] Outro?”. 

Por outro lado, o relato de Clara evidencia um traço persecutório quanto à 

relatada “sensação de cobrança” que ela não consegue localizar se é real ou imaginada. 

Atualmente, ainda sofre das reminiscências que se relacionam com a avaliação negativa 

que registrava os “[...] quinze itens que atestavam sua incompetência”. Desse modo, 

destacam-se algumas evidências que permitem inferir a produção do trauma: 

i. A sensação de impotência relatada, a cessão do desejo e a submissão ao desejo 

do Outro acentuam o desamparo, que é a pré-condição para a produção do 

trauma. A impossibilidade de Clara alcançar a excelência como docente produz 
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uma efração, ou seja, um rompimento deduzido no gesto da exoneração. O que 

permanece rompido ecoa e não encontra ponto de origem e final (LAURENT, 

2004). 

ii. Clara refere que, até o momento, se lembra dos itens que a atestavam como 

incompetente. A lembrança sempre a emociona e, algumas vezes, a angustia e a 

faz chorar. Dessa reação, deduzem-se as reminiscências que são um dos sinais 

da produção do trauma;  

iii. Por último, reconhece-se que Clara mantinha com o trabalho docente uma 

relação determinada por meio do desejo do Outro. O furo, a cisão causada pela 

impossibilidade de continuar (exoneração) a implica em uma perda de gozo 

(LACAN, 1973-1974), assim também permitindo também considerar a produção 

do trauma. 

 

4.3 Professora Glória Maria: Desamparo paterno – ameaça de morte e trauma 

 

Professora Glória Maria cursou o magistério integrado ao ensino médio, 

começou a trabalhar em escolas da cidade em que residia no interior da região do Vale 

do Paraíba – no Estado de São Paulo. Seu primeiro curso superior foi de Teologia e, 

depois desse, cursou licenciatura em Geografia. Mais recentemente, concluiu o curso de 

Pedagogia, em 2014. 

Glória é docente da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tem 51 

anos, é solteira e, durante a entrevista, repete um fato que, evidentemente, a marcara: a 

morte do pai quando tinha sete anos. 

A professora relatou uma ocasião em que, ao repreender um aluno por estar 

assediando sexualmente uma colega em sala de aula, passou a ser ameaçada pelo aluno. 

Nos dias seguintes a esse fato, Glória encontra com esse aluno na entrada da escola e ele 

lhe mostra uma arma debaixo da camiseta, ameaçando-a de morte. Ela comenta que 

seus gestores e a mediadora (profissional responsável por resolver os conflitos 

interpessoais na escola) fizeram muito pouco para resolver o problema e que ficou 

sendo perseguida pelo aluno o período de aula inteiro neste dia. 

4.3.1 Morte paterna, desamparo, importância da escola e a escolha profissional 
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 A escolha da professora pela docência está relacionada com a morte de seu pai 

quando tinha sete anos e estava na 1ª série. Sua família tivera que mudar de cidade e ela 

encontrou dificuldades de adaptação na nova escola: ela descreveu a professora titular 

da sala como “muito brava” e a auxiliar lhe ofereceu um apoio fundamental para seu 

desenvolvimento. 

  Dessa forma, grata e inspirada por essa professora, almejava a docência, para 

ajudar esses alunos com dificuldades que ela também experimentara. Em seu relato, 

destaca o afeto pelo pai e o quanto ele havia sido importante em sua vida. 

 Analisa-se que a perda paterna ratifica e atualiza o desamparo. Laplanche e 

Pontalis (1996) descrevem a posição de desamparo como a incapacidade de lidar com a 

tensão da insatisfação e que a excitação dela proveniente produz a consumação por elas 

mesmas. Por isso, percebe-se, no caso em questão, o movimento de abertura para o 

outro, quando criança, na primeira série, encontrando apoio na professora auxiliar. 

 Rocha (1999, p. 342) considerou que “[...] o desamparo abre para a alteridade. 

Ele é um grito desesperado de ajuda lançado na direção do outro [...].”. E, dessa forma, 

Glória encontrou acolhimento na figura dessa professora, produzindo uma identificação, 

a de pretender ser docente para ajudar alunos com as mesmas dificuldades. 

 Parece coerente formular a seguinte questão: ser docente para ajudar, ou, de 

alguma forma, encontrar ajuda, apoio, amparo? Ao considerar que a escolha pela 

docência seja uma formação sintomática para conter a angústia decorrente do 

desamparo, considera-se também um ganho secundário, ou seja, certa parcela de gozo aí 

estaria envolvido. 

 Os estudos sobre desamparo demonstram a disposição do sujeito para se dirigir 

ao outro em busca de apoio, contudo, constitui um conflito, em decorrência da 

impossibilidade de satisfação no objeto (BIRMAN, 1999). 

Esse conflito pode ser identificado no relato de Glória, quando destaca, diante do 

seu sofrimento, a falta de compreensão da família, a crítica dirigida por eles e a falta de 

apoio da direção escolar. Quando lamenta a ausência paterna, supõe que, se o pai 

estivesse vivo, talvez obtivesse compreensão de sua parte. 

 Glória destaca o fato de as pessoas próximas não compreenderem seu “cansaço”, 

uma condição que não cedia às licenças nem às férias, pois é um estado de exaustão e 

denota a posição típica de desamparo, a “de estar sem recursos”.   
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4.3.2 A escola paternalista [com o aluno], mas “professor também é humano” 

 No início da entrevista concedida, Glória produz um lapso, esquece-se da 

primeira graduação cursada. Ela se impressiona, força a lembrança, tenta fazer relações, 

fica em silêncio – em torno de dez segundos – e diz: “Teologia, eu fiz Teologia!”. Esse 

esquecimento é uma formação do inconsciente, tal como formulou Freud (1901/1987) 

em Psicopatologia da vida cotidiana, e representa de certa forma o retorno do que 

anteriormente fora recalcado. 

 O esquecido relaciona-se possivelmente com o que é intolerável para a 

consciência e também com um desejo insatisfeito. Importa considerar que o esquecido 

pode se apresentar como um representante psíquico que está a encobrir um desejo. Por 

esse motivo, caberiam as seguintes questões para o caso analisado: O que foi recalcado 

que se relacionaria à Teologia? O que o significante Teologia está a encobrir? O 

significante Teologia apontaria para qual outro significante? 

 A questão paternal constitui um elemento muito significativo, no caso em 

análise, e faz parte certamente de uma cadeia que reúne outros elementos importantes, 

como a escolha pelo magistério (“para ajudar” e se analisa que é para ser ajudada). A 

escolha pelo curso de Teologia (supõe-se, o estudo do “pai” de todos) e a afirmativa de 

Glória a respeito da escola que é “[...] muito paternalista com o aluno [...], mas o 

professor também é humano”. 

 Sob o referencial teórico do desamparo, é possível supor uma reivindicação, um 

clamor nessa enunciação de que a escola também seja paternalista com o professor, ou 

seja, de que lhe dê suporte, apoio, proteção. 

Relembramos aqui as inúmeras vezes que Glória queixou-se da falta de apoio, de 

compreensão e de amparo (este termo é enunciado por ela) dos seus gestores – e ainda 

reforça que, além disso, percebia que desdenhavam do seu adoecimento. Ela era 

orientada a resolver os problemas “de forma adulta” e parar de recorrer a outras 

instâncias, como a delegacia de polícia para registrar ocorrências, e a diretoria regional 

de ensino, para solicitar apoio do supervisor de ensino, já que não se sentia 

compreendida pelos seus gestores diretos. 

Percebe-se a diligência empreendida pela professora, a busca de uma instância 

que a protegesse e compreendesse. Ela lamenta a ausência do pai, pois crê que ele seria 
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capaz de compreendê-la. Esse movimento revela a condição de “estar sem recursos” 

própria da posição de desamparo que deixa o psiquismo suscetível ao trauma. 

4.3.3 Preconceito, a ameaça de morte e o trauma 

 É importante que este trabalho de pesquisa, mesmo que não seja seu objetivo 

principal, evidencie uma prática desumana e lamentável, porém, comum. E parece que 

tem se perpetuado e ainda se perpetuará de acordo com os fatos locais e internacionais 

vividos e observados: o preconceito e a discriminação racial relatado pela professora em 

várias situações na escola. 

 Analisa-se que essa experiência expõe a professora, suscita uma fragilidade e 

ratifica o desamparo e, no seu relato, é possível perceber que, em grande parte das vezes 

que ocorrera a situação, obteve apoio dos seus gestores. Ela mesma confirma que se 

sentira apoiada pelos superiores na maioria das vezes que a prática do racismo ocorreu. 

 Quando Glória é ameaçada de morte por um aluno armado, percebe-se a 

produção de um momento, um encontro que produz um instante de tempo inassimilável 

para o psiquismo. Cohen (2004) o define como mau encontro e Lacan (1964/1990), 

como um encontro faltoso. E ambos concordam que é o encontro com o real, com o 

impossível de assimilar, que irrompe o sujeito e escapa a qualquer aparato simbólico 

para contê-lo. 

 Enquanto que, no caso da Professora Valquíria, se sustenta que a produção do 

trauma partiu de um gesto mais “sutil”, no caso de Glória, o gesto é pungente, contuso e 

se percebe que as consequências foram nefastas em ambos os casos. 

 É importante retomar Rousseau-Dujardin (1996), que enfatiza a importância de a 

psicanálise analisar o trauma, relacionando-o ao estado de desamparo do sujeito. Ou 

seja, quanto maior for a marca da experiência do desamparo, mais suscetível ao trauma. 

 A professora Glória destacou que tem a sensação de que nunca se esquecerá da 

ameaça sofrida, que as pessoas minimizaram, dizendo que “[...] foi só uma situação e 

que passou.”. Mas ela pontua que a imagem da arma de fogo e as palavras do aluno 

estavam sempre retornando à sua memória, uma evidência das reminiscências, sinal da 

produção do trauma. 

 Nicéas (2014) analisou que a impossibilidade de integrar a experiência do 

trauma em sua própria história constituiria o primeiro tempo do trauma e Laurent (2004) 
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apontou a produção da efração no estabelecimento do trauma. Em outras palavras, algo 

permanece rompido, separado. O trauma é a experiência de ter algo, do ponto de vista 

psíquico, que ecoa, e não encontra ponto de origem e final. 

 Breuer e Freud (1893-1895/1996) estabelecem algumas bases para a neurose 

traumática e afirmam que se trata da mesma forma que, na histeria, esses sujeitos 

estavam a sofrer de reminiscências. Diferencia-se a reminiscência da rememoração. 

 Na rememoração, se resgata conscientemente um conteúdo, uma lembrança e 

sua significação. Na reminiscência, algo remanescente, que é o que restou e sobrou, 

continua, insiste, persiste, insurge, regressa, é efêmero, evanescente, é a experiência 

com a realidade psíquica, circunscrita ao registro do real.  

Assim o define Macêdo (2014, p. 57): “A reminiscência, por sua vez, é 

evanescente, fugidia e parece localizar-se melhor no âmbito do que resiste ao sentido e 

às cadeias de saber, não se prestando à rememoração. Irrompe como um flash, para 

desaparecer no mesmo instante.”.  

Quando Glória afirma que não se esquecerá da ameaça sofrida, analisa-se que 

não se trata de simples lembrança do momento do traumatismo, ou seja, uma 

rememoração. Trata-se de algo mais primitivo que retorna: a cena traumática original, 

daí ser efêmero e evanescente em razão de ser intolerável para a consciência. 

O momento do traumatismo, a ameaça sofrida, mobilizou um resto ineliminável 

que remonta aos aspectos constitutivos do sujeito. Por isso, “[...] a experiência 

traumática é aquela que não se representa [...]. Nesse sentido, estabelece-se estreita 

articulação entre traumático e indizível.” (MALDONADO; CARDOSO, 2009, p. 46). 

Glória descreveu sintomas sugestivos de síndrome do pânico, quando retornava 

da licença e das férias para a escola, após a situação da ameaça, e se considera que o 

trauma já se instalara, pois os sintomas indicativos dessa síndrome, lidos pela 

Psicanálise como angústia, “[...] uma reação originária ao desamparo no traumatismo é 

reproduzida depois, numa situação de perigo, como sinal de alarme.” (NICÉAS, 2014, 

p. 4). 

Assim exposto, percebe-se a importância de se analisar a cena traumática 

(trauma objetivo) e não permanecer somente nela, mas dirigir-se aos efeitos do 

traumatismo sobre o psiquismo (trauma subjetivo), tal como postulados de Laurent 

(2004). 
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No caso apresentado, os efeitos no psiquismo liberam a pulsão de morte e tocam 

especialmente o corpo, produzindo a inapetência, a desnutrição e a desidratação – 

destaca-se que a professora ficou quatro dias internada para se restabelecer fisicamente. 

A condição do trauma aspiraria o sujeito a ascender ao estado de quietude, a 

circunstância de inanimado em razão da impotência para lidar com as tensões e 

excitações. 

Evidenciamos aqui o recorte discursivo de Glória, que ressalta sua sensação de 

incompreensão diante do fato de as pessoas avaliarem o que sofreu somente a partir da 

cena traumática: “[...] mas já passou, agora você já está descansada!”. Essa leitura 

enviesada faz aumentar o sofrimento dos professores, pois tentam expropriar o sujeito 

da possibilidade de integrar em sua história uma experiência fundamentalmente 

psíquica. 

Tarrab (2015, p. 99) entende que “Não é necessária a guerra nem o terror da 

violência generalizada para que um sujeito, para que uma criança, se veja exposta a algo 

que traumatiza a sua existência.”. 

Entende-se a importância disso quando a professora relata o período de silêncio 

vivido em razão de se sentir incompreendida e envergonhada, pois, em vinte anos de 

magistério, nunca havia ocorrido algo semelhante e que a tenha desmobilizado dessa 

maneira. Ou seja, tal desordem, as reminiscências, a angústia, a desnutrição constituem-

se como evidências da produção do trauma. 

 

4.4 Professora Catarina: Entre a construção do conhecimento e a construção civil 

 

A professora Catarina tem 45 anos, cursou magistério concomitantemente ao 

ensino médio e, findo o curso, prestou concurso na rede municipal da cidade em que 

residia. Após dez anos de formada, iniciou curso normal superior, depois, fez pós-

graduação em Psicopedagogia e licenciatura plena em Pedagogia. 

Por um período, acumulou dois empregos em duas secretarias municipais de 

educação, uma de sua cidade de residência e outra, em cidade vizinha. Atualmente, 

mantém um único emprego, sofreu a perda de sua mãe há alguns anos, foi casada com 
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um homem por quinze anos, mas não teve filhos e há dois anos tem um relacionamento 

homoafetivo.  

4.4.1 Desadaptação no magistério e na atividade adaptada: Trauma ou identificação ao 

desejo materno? 

 A Professora Catarina queixou-se e criticou as mudanças didático-pedagógicas 

dos anos 1990 e 2000, inclusive a legislação que propunha novos direitos à criança e ao 

adolescente. Comentou “[...] não se encaixar mais nessa educação [...].”, em razão da 

perda materna e da transferência para uma escola “difícil”, onde desenvolveu a 

condição de estado depressivo que culminou numa licença de 90 dias, ela afirmou: “Eu 

me perdi, mas me perdi por conta dessas perdas também, da minha mãe [...]”. 

 A avaliação médica pós-licença indicou a necessidade de adaptação funcional da 

professora, mas, sob a nova função, produziu nova inadaptação. Sua função era 

supervisora de merenda escolar, teve muitos conflitos com as merendeiras, da mesma 

forma como tinha com os alunos e o estado depressivo piorou. E as licenças voltaram a 

se repetir. 

 Pereira (2016) discute que o estado depressivo é o nome atual para o mal-estar 

docente e que esse se caracteriza pela abstenção do desejo e um acréscimo de gozo em 

razão disso. Catarina cursara o magistério por incentivo da sua mãe, era originariamente 

uma vontade materna que acabou por ser realizada pela filha.  

Para Lacan (2016), o desejo circunscreve a relação com o Outro e é certo que o 

desejo do sujeito é desejar ser reconhecido no desejo do Outro. Assim exposto, 

depreende-se que, quando Catarina se refere a que “se perdeu” diante do quadro de 

inadaptação e da perda materna, do ponto de vista do impacto em seu psiquismo, perdeu 

a possibilidade de reconhecimento no desejo do Outro. É um efeito de desorientação e 

desordem no psiquismo. 

A relação com o desejo é uma sequela dos processos de constituição do sujeito e 

ainda, é uma identificação imaginária com o desejo do Outro (LACAN, 2016). Assim se 

considera que o sujeito tenha no Outro uma resposta sobre o que quer e, por isso, a 

perda materna faz surtir um efeito de “estar perdida”. 

A parcela de gozo decorrente da abstenção do desejo e implicada no estado 

depressivo é entendida como um ganho secundário, advindo de uma satisfação narcísica 

e pulsional (PEREIRA, 2016). No caso em questão, fica visível que, além do sofrimento 
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pela condição de inadaptação e perda, há algo que excede, que transborda, satisfaz e 

também faz sofrer.  

Tal situação se fez perceptível nos relatos da situação de conflito vivida por 

Catarina em relação ao que queria e ao que esperava sua mãe. E também, na dificuldade 

de assimilar o seu paradigma teórico tradicional e o almejado pela escola (mais 

inovador), que parecem esboçar e evocar a presença de um excedente pulsional, pois 

tais relatos foram atravessados por risos altos, gestos expansivos e vigorosos. 

Catarina tinha embates com a equipe de gestão, ela sustentando seu paradigma 

educacional tradicional, e os gestores, o construtivismo. Ela mantinha críticas duras às 

políticas de inclusão e às legislações que julgava como permissivas. 

Cabe lembrar que a Professora Catarina mantinha emprego em duas prefeituras e 

abriu mão de uma delas, pediu exoneração, pois nessa não havia programa de adaptação 

de professores. Ela reconheceu que, naquela prefeitura, na qual poderia se adaptar: “[...] 

você não precisa morrer professor dentro da sala de aula.” e justifica a exoneração, 

sustentando que “[...] não adianta ficar com salário bom e enfartar.”. 

Nessa enunciação, pode-se ver um sujeito excedido, tomado e orientado pela 

pulsão de morte e tal posição, supõe-se, decorre da abstenção do desejo. É de se 

lamentar o emprego de uma parcela significativa de energia que poderia ser dirigida 

para o aperfeiçoamento das habilidades humanas e para a produção da cultura. 

Diante do adoecimento, da licença saúde, da queixa de seus gestores sobre suas 

“atitudes” e suas “concepções pedagógicas” – entendiam, inclusive, que representaria 

certo risco, se continuasse em sala de aula – então, lhe foi oferecida uma atividade 

adaptada e ela necessitou participar de um processo seletivo e conseguiu ser 

classificada, faria um trabalho de supervisão da merenda escolar. 

Nesse projeto, o professor supervisor visita várias escolas e audita os processos 

de consecução e qualidade da produção e oferta da merenda escolar. A professora 

Catarina destaca que teve problemas com as cozinheiras, “[...] que eram teimosas, 

rebeldes e mal-educadas, eram osso, quase nos comem vivas!”. Rindo muito e alto, 

continua: “troquei seis por meia dúzia, troquei o trabalho com a criançada com as 

cozinheiras!”. 

Ficou desgastada pela relação com as cozinheiras, com o fato de precisar dirigir 

muito para ir até as escolas, recebia cobranças e tinha que cobrar e, então, ela conclui 
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rindo: “[...] achei que tinha me livrado de aluno, comunidade, sei o que, e peguei isso, 

não, quero sair!”. 

Percebe-se que o projeto tinha objetivo de adaptá-la a uma nova atividade e 

gerou nova desadaptação. Ela, muito honesta, reconhece que: “[...] esse problema, e era 

meu mesmo, é alguma coisa comigo, carregava alguma coisa, empurrava alguma 

coisa.”. 

A Professora compara-se às outras supervisoras e se questiona por que somente 

ela estava sofrendo daquela maneira? Constata-se no reconhecimento de Catarina que 

ela carregava e empurrava alguma coisa. Destacamos o significante “coisa” que se 

relaciona com as “[...] escórias herdadas do discurso do Outro.” (MILLER, 2009, p. 

142-143) e com a identificação e a necessidade de reconhecimento no desejo do Outro. 

Dessa maneira, percebe-se que, no caso em questão, não há evidenciada a 

produção do trauma. A posição de desamparo, condição para o trauma, pareceu ter sido 

suscitada quando da morte materna. Em razão da cessão de seu desejo e da submissão 

ao desejo do Outro, o trabalho se configurou como um fardo impossível de sustentar. 

Por esse motivo, não foi possível inferir que algo da experiência profissional 

tenha sido traumática. Contudo, com relação ao seu sofrimento, agravado pela morte da 

mãe e pelo seu histórico de inadaptação, supõe-se que esteja relacionado possivelmente 

à resposta que lhe foi possível ao desejo materno (o que sou para o [desejo do] Outro?). 

Por fim, analisamos que sua desadaptação e a sensação de “estar perdida” foi 

determinada pela perda materna e se relacionaria à dinâmica psíquica constituída na 

relação com o desejo do Outro. 

4.4.2 Conservadora, autoritária – uma questão fálica? 

 Catarina demonstrou clara insatisfação em relação ao movimento de mudança de 

paradigmas pedagógicos e revelou sua posição crítica, inclusive, diante das novas 

legislações mais protetivas dos direitos humanos. Ela se lembra de quando lidava com 

os alunos indisciplinados asseverando “Você tem de respeitar, sim, e vai fazer por bem 

ou por mal.”. 

Ela insistiu na temática, destacando que as crianças mais difíceis são aquelas que 

têm uma educação “liberal” e que não concorda com um sistema de educação em “que 
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tudo pode”. Questionou a política de inclusão educacional que permitiu a presença de 

“marginais” na escola e lamentou a impotência da escola no uso do recurso da expulsão. 

Quando falava de sua mãe enfatizou que a mesma era conservadora e 

tradicional, até mais do que ela.  

Lembrou-se de que, quando criança, tinha um “probleminha”, que era coordenar 

as brincadeiras (ri muito neste momento), ela complementa: “[...] isso eu tenho, esse 

detalhe de autoridade, eu comandava a brincadeira.”. 

Costa e Bonfim (2014, p. 230) atestaram que o falo deve ser compreendido “[...] 

em sua função, ou seja, o falo é um significante, e todo desejo, seja do homem ou da 

mulher, possui referência fálica.”. Assim é que o falo guarda estreita relação com o 

desejo do Outro. Afirma Lacan (1998, p. 700) que “Se o desejo da mãe é o falo, a 

criança quer ser o falo para satisfazê-lo.”. 

O falo como um simulacro, uma insígnia, pode ser localizado como objeto 

poderoso, perpetuador da vida e neutralizador de coisas ruins (COSTA; BONFIM, 

2014). “Tudo isso significa que o falo é chamado a funcionar como instrumento da 

potência.” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 293). 

No caso em questão, temos evidenciado alguns elementos que permitem 

considerar a hipótese de um funcionamento fálico à medida que uma lógica de controle 

e dominação se fizeram presentes nas brincadeiras de infância, no trabalho como 

professora, no embate com as cozinheiras quando as supervionava e se infere uma 

identificação ao desejo de sua mãe que ela referia ser “conservadora e autoritária, até 

mais do que eu”. 

O falo é, então, o elemento imaginário e simbólico organizador da sexualidade 

humana, ou seja, é o representante psíquico que permite certa parcela de satisfação a 

partir da relação com os diferentes objetos mundanos. Por isso, a questão da sexualidade 

é atravessada pela questão fálica, pela “[...] possibilidade de perdê-lo ou na vontade de 

tê-lo.” (COSTA; BONFIM, 2014, p. 230). 

A hipótese do funcionamento fálico inclusive permitiu considerar que o sujeito 

em questão encontrou a partir dele, em razão de várias contingências, a possibilidade de 

criação ou invenção, destaca-se essa questão no próximo item. 
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4.4.3 Construtivismo e reforma pedagógica “x” Construção e reforma de casas: o desejo 

em questão? 

 A imposição de um novo paradigma educacional, o construtivismo, estabeleceu-

se como um conflito para Catarina, que se reconheceu adepta de um modelo mais 

tradicional. Percebe-se a presença de um traço de funcionamento fálico e, quando 

inquirida sobre um trabalho que a realizasse, afirmou: “[...] meu sonho é ser arquiteta. 

Então o que acontece, eu acabei me realizando, porque, eu construo casas.”. 

 Comentou que já construiu e reformou mais de dez casas, vai comprando, 

arrumando, construindo e vendendo. Ela destaca: “eu adooooro isso!”. Gosta de lidar 

com projetos, organizar, planejar, lidar com pedreiros, engenheiros e coordenar esses 

trabalhos. 

 Lacan (1998) entendia que o falo é o significante do desejo e Miller (2013) 

destacou que o desejo se aloja na assincronia e no distanciamento da necessidade e da 

demanda. A necessidade entendida como sendo da ordem do biológico, da 

sobrevivência e a demanda, como dirigida a outro, como uma demanda de amor.  

Da mesma maneira, o desejo para Lacan (1998) foi definido como resultado da 

extração da necessidade da demanda de amor. E o desejo pode ser considerado como 

resultante de uma fenda, produto de uma hiância e de uma falta de sincronia na 

transposição da necessidade para a demanda de amor. 

 Assim, ao considerar, no caso em análise, um funcionamento de acordo com a 

lógica fálica, podemos aferir a presença do significante do desejo, contudo, conforme 

discutido, não foram identificados elementos que pudessem inferir um funcionamento 

desejante. Quando Catarina assume a atividade pedagógica, essa pareceu o contrário, 

estabelecida em razão do desejo do Outro, ou seja, uma resposta ao desejo do Outro. 

 Quanto a sua atividade como “construtora”, a hipótese ficará proposta: o quanto 

estaria orientada pela demanda de amor (ao Outro) ou o quanto se distanciou dela e 

pode constituir algo [desejo] a partir de uma hiância (supõe-se produzida pela morte 

materna). Sabe-se que o desejo é resultado de uma operação analítica: a interpretação 

(LACAN, 2016), que objetiva produzir a separação do sujeito com seu objeto de gozo e 

produzir uma fenda entre o que existia e o que estará a ser produzido. 

 A professora Catarina comentou que está fazendo psicoterapia, mas não soube 

precisar se é psicanaliticamente orientada e, para finalizar, destacamos que quando a 
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professora, na situação de crise e da perda materna, sentira-se “perdida”. E, na atividade 

de construtora, parece ter encontrado um norte para sua existência. Seria essa uma 

evidência da produção do desejo? A interrogação necessita ser mantida. 

 

4.5 Professora Clarice: da vida, “só isso?” Da educação, “muito, muito, muito...” 

 

 O relato da Professora Clarice foi constantemente atravessado por suas 

memórias de infância. Tivera sofrido violência por parte de seu pai, a mãe parecera 

impotente diante do agressor em razão de ela também ser vítima de seu marido. 

 Clarice tem 52 anos, desejava inicialmente cursar Psicologia, entretanto, como 

seu pai “[...] acreditava que mulher não precisava estudar”, fez a opção pelo curso do 

magistério integrado ao ensino médio.  

 “Fui empurrada para a educação”, assim a professora define seu encontro com a 

docência. Destaca que é “apaixonada” e que, ao longo do tempo, essa foi uma 

“construção perfeita”. 

4.5.1 Sofrimento psíquico na vida pessoal e seu prolongamento no trabalho: o trauma. 

 O relato de Clarice era atravessado inevitavelmente por suas experiências 

pessoais muito marcadas pela violência paterna. Ela destacou uma situação em que uma 

professora havia inquirido a respeito de sangue que escorrera pelas suas pernas e ela 

afirmara que o pai a chutara “por baixo”. 

 O relato deixa uma margem de possibilidade para presumir a ocorrência de 

violência sexual, mas essa hipótese não foi nem colocada em questão. Há, contudo, de 

se localizar o traumatismo e a possível produção do trauma no relato de Clarice. As 

evidências permitem considerar que a violência cometida contra ela, entre outras em 

que presenciava sua mãe como vítima, produziram algumas marcas pessoais profundas. 

 Importa destacar que sua mãe, quando agredida, descompensava e, em uma 

situação, ateou fogo à casa em que moravam. Esse contexto de vida poderia ter evocado 

para Clarice a experiência do desamparo primordial, o de estar “sem recursos”.  

Percebeu-se um pai violento, uma mãe agredida e em crise. Clarice, sendo filha 

mais velha e identificada com o lugar de quem deveria cuidar da mãe e dos irmãos mais 

novos, provocava, ainda mais, a violência do pai. Isso permite considerar que esse 
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estado presumido como de impotência ou desamparo torna um organismo mais 

suscetível ao trauma. 

Freud e Breuer (1893-1895/1996) definem que o momento traumático ocorre 

quando uma incompatibilidade se impõe ao ego, ou seja, quando uma ideia repudiável, 

inadmissível e incompatível é recalcada. Assim ocorrido pela primeira vez, constituiria 

um núcleo inconsciente e a ele se incorporariam todas as ideias posteriormente 

produzidas que mantivessem com esse núcleo alguma similaridade. 

Dessa maneira colocada, destaca-se a importância de a análise da cena 

traumática incluir o sujeito e a constituição do seu psiquismo, pois a produção do 

trauma é um processo singular. E, no caso em questão, é possível estimar que o núcleo 

do trauma reúne representações psíquicas que se relacionariam com a experiência da 

violência paterna. Ou seja, representações que remetem possivelmente à posição de 

impotência, desamparo, fragilidade e abandono. 

A conjectura formulada se ampara na percepção de que o trabalho como 

educadora, considerando-o como sintoma, possibilita certa satisfação, uma realização 

enviesada, já que conjuga consigo certa parcela de gozo. Esse movimento está a serviço 

do princípio do prazer e, além dele, como repetição, sobrepujando-o de maneira a tentar 

restaurar um desequilíbrio produzido pelo traumatismo. Essa proposição será retomada 

no próximo item desta análise. 

Diante do exposto, considera-se que a experiência como professora não produziu 

o trauma, crê-se inclusive o contrário: que a docência é a tentativa – nesse caso, 

fracassada – de reequilíbrio psíquico, como uma forma de fazer operar o princípio do 

prazer, pois, no trauma, ratifica-se o funcionamento pela pulsão de morte e a produção 

da angústia em detrimento do princípio do prazer (LAURENT, 2004). 

Assim, o caso evidenciou que houve um traumatismo e a decorrente produção do 

trauma, contudo é anterior à experiência como professora. É evidente – e os 

pressupostos teóricos o confirmam – que o trauma primitivo remete aos processos 

constitutivos do psiquismo e, no caso de Clarice, a violência paterna e todo esse 

contexto atualizam a experiência traumática primeva. 

É importante destacar, conforme formulado por La Sagna (2015) que, no trauma, 

a libido se volta para o eu narcisicamente. Desse reinvestimento depreende-se a 
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imobilidade do desejo, a impossibilidade de novos e diferentes investimentos e a 

compulsão à repetição que sobrepuja o princípio do prazer.  

O caso em questão assim se configura como um traumatismo e trauma anteriores 

ao trabalho como educadora. Fato que parece ter ratificado o estado de desamparo e, 

somada à condição de cessão de seu desejo e às dificuldades típicas do trabalho docente, 

produziu-se o adoecimento, a penúria afetiva e a compulsão à repetição, uma tentativa 

de reequilíbrio psíquico. 

4.5.2 A educação como o lugar da experiência do excesso: Sintoma e gozo? 

 Clarice comenta que foi “empurrada” para a Educação, que o seu pai não lhe 

deixara outra possibilidade. Evidenciou uma “brincadeira” em que o pastor da sua igreja 

fizera repetidamente, dizendo a ela enquanto lhe fazia um cafuné na cabeça: “Deus 

abençoe nossa futura professorinha!”.  

A professora conta que esses fatos marcaram muito e considera que, com o 

tempo, foi se “apaixonando” pela Educação, destacando que foi uma “construção 

perfeita”. 

 Apesar de uma condição de trabalho que contribuiu para seu adoecimento, 

Clarice resistiu o máximo que pode para continuar trabalhando. Ela enfatiza que 

recusava o diagnóstico médico até o agravamento da doença física (paralisia de membro 

superior) e da depressão. Afirmou que, assim, ia se “atolando” de trabalho e se “jogando 

inteira no trabalho”. 

 Observa-se nessa dinâmica um paradoxo, pois, de um lado, encontra-se o 

sofrimento e, do outro, um investimento energético, um funcionamento sintomático, já 

que “[...] o sintoma, como dissemos, é o que no sujeito não lhe vai bem, pelo sofrimento 

que causa, ele igualmente é o que lhe cabe bem, já que garante a esse mesmo sujeito 

algum ganho secundário advindo da satisfação narcísica e pulsional.” (PEREIRA, 2016, 

p. 162). Por isso estão envolvidos o sofrimento e o gozo, há algo que excede, que 

transborda, que satisfaz em parte e também produz sofrimento. 

 Enfatiza-se que o sintoma produz um modo de funcionamento em que o sujeito 

recua das possibilidades desejantes. Freud (1893-1895/1996) nomeia como “covardia 

moral”, “em que se cede de seu desejo em nome de certo apagamento ou demissão 

subjetiva; e, por outro [lado representa], uma medida defensiva que se acha à disposição 
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do Eu; medida essa que não viria a favor do desejo, mas contra ele.” (PEREIRA, 2016. 

P. 148). 

 Quando Clarice destaca que fora “empurrada” para a Educação, percebe-se a 

força constitutiva do discurso e do desejo do Outro que produziu um lugar de sujeição, 

o que a leva a postular inconscientemente uma questão: o que sou para o [desejo do] 

Outro? Essa condição sufoca as possibilidades de um funcionamento desejante e produz 

a identificação às escórias do discurso do Outro (MILLER, 2009). 

 Identificamos uma inclinação ao excesso pulsional quando Clarice esclarece que 

ia se “atolando” e “se jogando inteira” no trabalho. Ela revelou que a vida havia lhe 

dado pouco, mas que a Educação, ao contrário, lhe dera muito. E a Professora 

exemplifica com o caso de uma criança autista que tem excelente vínculo com ela e que, 

eventualmente, ele lhe faz um “cafuné”, destacando que esse momento ela não tem em 

lugar nenhum. 

 O gozo produzido nesse encontro é um simulacro, um esforço de reencontro com 

o objeto para sempre perdido e, por isso, ele envolve uma dor, a da lembrança de que 

algo para sempre se perdeu. Clarice referiu-se a seu encontro com a Educação como 

uma “[...] construção perfeita”, mas percebe-se, por meio dos fatos evidenciados, que 

desse encontro muito falhou e a fez tropeçar e mancar. Retomamos aqui o aforismo 

lacaniano do “não há relação sexual” (LACAN, 1973-1974). Esse significa que não há 

encontro e construção perfeita, no caso analisado, esse encontro com a educação é 

atravessado pelo real. 

 Considerando a posição de desamparo, relembramos que o sujeito estaria fadado 

à morte e à quietude, se não se dirigisse ao outro. E, por esse motivo, “Seria o outro, 

enfim, que realizaria o trabalho de ligação da força pulsional que o organismo seria 

incapaz de realizar.” (BIRMAN, 1999, p. 24).  

E ainda, em razão da posição de desamparo, o fato de se abrir para a alteridade 

se configura como um “[...] grito desesperado de ajuda lançado na direção do outro.” 

(ROCHA, 1999, p. 342). 

Dessa forma, o caso analisado permite considerar que a violência sofrida na 

infância amplifica o estado de desamparo e daí se deduz a experiência do traumatismo e 

a produção do trauma. Na Educação, em razão do estado de desamparo, dirige-se ao 

outro, onde a força pulsional se conecta e se excede, produz uma parcela de satisfação e 
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de sofrimento em razão da impossibilidade de satisfação no objeto e, dessa forma, 

confirma-se uma relação que exaure, consome e amplifica a posição “de estar sem 

recursos”. 

 

4.6 Professora Rosa Judite: Desamparo constitutivo e o traumatismo com um 
aluno com TEA 

 

Professora Rosa possui vinte e três anos de trabalho na Educação, formou-se no 

magistério integrado ao ensino médio, posteriormente, concluiu a licenciatura em 

Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Especial. 

Na ocasião da entrevista, Rosa encontrava-se afastada de suas atividades 

profissionais, referiu estar deprimida e fragilizada. 

4.6.1 Um “cansaço” e a necessidade de adaptação funcional, duas tentativas frustradas 

 Rosa relata que, em 2015, sentia um cansaço muito grande em razão do trabalho 

e apontou vários motivos. Tentou atividade adaptada como supervisora da merenda 

escolar, mas não havia conseguido passar no processo seletivo, então, optou pela 

Educação Especial, onde faria atendimentos especializados por também ser 

psicopedagoga. 

 Diante do caso muito difícil de um aluno com autismo, sentia medo de atendê-lo, 

em razão da sua agressividade e violência. Quando em atendimento a ele, afirmou que 

“[...] queria dar um grito de socorro, fazer um pedido de socorro [...]”. E, nesse período, 

iniciou psicoterapia e tratamento com psiquiatra, foi medicada e obteve licença por 

quinze dias. 

 A relação com esse aluno foi apontada por Rosa como a responsável pelo seu 

adoecimento. Ela sentia muito medo de atendê-lo em razão da sua agressividade, ele era 

chamado de Paulão em razão da altura e força, apesar de ter apenas dez anos de idade. 

Era um atendimento tenso, relata a professora, a sala tinha de ficar trancada para o aluno 

“não fugir”. E, diante dessa condição, ficava violento e agredia a professora que 

apresentava arranhões e hematomas. 

 Diante do quadro depressivo apresentado, o psiquiatra lhe indicou uma 

adaptação funcional. Em concordância com o médico do trabalho da prefeitura, ela 
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aceitou retornar para sala de aula. Nesse novo processo, queixou-se do barulho dos 

alunos, da necessidade de ter uma estagiária para auxiliá-la na sala, e se sentia 

fragilizada, insegura e impotente, principalmente, quando ficava sem sua estagiária. 

 Começou um novo ciclo de afastamentos e, numa consulta com o psiquiatra, 

lembrou-se de que sua mãe tivera depressão após a separação de seu pai, e ficou 

afastada por 30 dias. 

 O caso da Professora Rosa explicita alguns antecedentes que se supõe a tenham  

deixado mais vulnerável ao desenvolvimento do estado depressivo e ao trauma, que é 

por enquanto uma hipótese. 

 O relato do cansaço, isto é, literalmente, estar sem forças, com medo de um 

aluno, a insegurança, a impotência, a fragilidade e a necessidade da sua estagiária 

presente constantemente evidenciam uma posição marcada pelo desamparo e se destaca 

o pedido desesperado da Professora que “[...] queria dar um grito de socorro!”.  

 Assim, seu estado depressivo se relacionaria ao desamparo, em razão de esse 

último ser caracterizado, assim como o primeiro, ao estado de quietude e impotência, 

com a diferença de que, no desamparo, existe a diligência a um outro. Ressaltamos o 

que Rocha (1999, p. 342) afirmara sobre o desamparo ser um “[...] grito desesperado de 

ajuda lançado na direção do outro.”. 

4.6.2 Desamparo e o trauma (pressuposto) 

O organismo em desamparo é mais suscetível ao trauma, afirma Rousseau-

Dujardin (1996). O trabalho de Rosa com o aluno Paulão sugere uma situação de 

traumatismo, pois Freud (1920/1996) entende como traumáticos os estímulos externos 

capazes de atravessar as defesas do ego e causar um desequilíbrio no funcionamento das 

energias do psiquismo. 

 Sustenta-se uma hipótese: a de que Rosa já se encontrava com seu psiquismo em 

desequilíbrio antes mesmo do “mau encontro” que lhe causara a atividade na adaptação 

funcional. Em outras palavras, supõe-se que há um antecedente à situação vivida com o 

aluno Paulão que a descompensara. A Professora revela que o motivador da mudança 

para a sala de recursos tinha sido um “cansaço” que lhe era estranho, em razão de ser 

sempre muito “batalhadora”. 



207 
 

 De fato, ela foi bolsista do programa Escola da Família, trabalhava e estudava à 

noite e, ainda nos fins de semana, tinha de estagiar nas escolas abertas à comunidade. 

Por esse motivo, sustenta-se essa evidência e a experiência com o aluno Paulão foi 

certamente muito difícil. Mas ela já estava sentindo medo e insegurança antes de 

encontrá-lo, por causa dos comentários que os outros professores fizeram sobre o aluno. 

Assim, denota-se que já experimentava certa “fragilidade” e “cansaço”. 

 Foi sutilmente investigada a existência desse elemento antecedente e o mais 

próximo que se chegou foi de um evento em 2002, parece que treze anos antes de Rosa 

ter chegado a um “limite” foi um divórcio motivado por uma traição, fato pouco 

comentado pela professora. Dessa maneira, isso foi respeitado e foi apenas mencionado 

como uma evidência de situação traumática. 

 Ressalta-se que um evento traumático pode produzir um lapso de tempo até a 

formação de sintomas – o que Freud (1926/1996) nomeou como isolamento. Fato 

comum na neurose obsessiva que existe na vivência do traumatismo. O sujeito consegue 

interpolar um espaço de tempo, todavia a experiência não é esquecida, mas apenas, 

destituída do afeto. E assevera Freud que o que por hora se reprimiu em outro momento 

retorna. 

 Desse modo, o caso em questão não permite, com certa margem de segurança, 

assegurar a produção do trauma em razão do traumatismo gerado na relação com o 

trabalho com o aluno Paulão. Parece, sim, que a situação contribuiu para piorar sua 

condição de fragilidade e cansaço. Contudo há evidências que ratificam a posição de 

desamparo e os sinais da produção do trauma não foram deduzidos da experiência de 

Rosa.  

4.6.3 Questionamentos sobre seu mal-estar 

 Enquanto concedia a entrevista para esta pesquisa, Rosa produziu alguns 

questionamentos importantes e percebeu que outros professores tinham conseguido ficar 

um ano com o aluno Paulão, e ela não suportara e afirmou: “[...] então, tem algo em 

mim que já não ia bem!”.  

 Reconhece em outro momento que gostaria de buscar o que a tem afetado, que 

está tendo insônia e atribui esse fato a seus alunos, que estão agitados. Mas se refere a 

que, antes, ela lidaria melhor com isso. A insônia ofereceu caminho para 

questionamento, para se investigar conteúdos como a reminiscência, que é uma 
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evidência importante de trauma, mas a produção verbal era interrompida e assim foi 

respeitada. 

 Quando Rosa participa de um processo seletivo interno para ser supervisora de 

merenda escolar, tinha expectativa de encontrar professoras de longo tempo de serviço, 

pois entendia que essa atividade adaptada seria um demanda típica das professoras 

“cansadas”, após longo tempo de serviço. Mas, para sua surpresa, havia professoras de 

pouco tempo de casa e se surpreende, percebendo que o que pode estar causando 

sofrimento nos professores é algo diferente do “tempo no magistério”. 

 A asserção de que o cansaço seria decorrente do tempo de magistério foi 

colocada em dúvida, quer dizer, sua observação permitiu considerar que, mesmo as 

jovens professoras, estão cansadas e daí se deduz que tenha produzido uma questão: 

qual a causa do [meu] cansaço [e dos outros professores]? 

 Por fim, encerra-se esta seção de análise, considerando a relevância do estado de 

desamparo. E também, de que existem algumas evidências de que Rosa desenvolvera 

uma condição de rebaixamento de humor anterior à experiência traumática com o aluno 

Paulão. 

As dificuldades encontradas na relação com tal aluno persistiram até quando 

resolveu voltar para sala de aula, porque referia cansaço, fragilidade, medo de ficar sem 

sua auxiliar de sala e impotência, o que permite deduzir a piora da condição de 

rebaixamento de humor.  

 

4.7 Professora Brigite: Relação impossível com a falta – desamparo – violência e o 
trauma 

 

 A professora Brigite é formada em Artes (licenciatura), trabalha há trinta e cinco 

anos como docente, já é aposentada pela Secretaria de Educação do Estado de SP e sua 

previsão é de se aposentar pelo munícipio da cidade onde trabalha até o fim de 2017. 

 Brigite enfatiza no seu relato que, independentemente de gostar de fazer algo, 

“[...] vai até o fim” e que, quando chega ao limite, produz mudança. Exemplificou, 

trazendo o fato da mudança da sua cidade natal para onde reside atualmente. Ela revela 

que abandonou tudo para começar do zero e, nessa ocasião, destaca que iniciou a 
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segunda licenciatura, essa escolhida conforme seu desejo, licenciatura em Desenho 

Geométrico. 

 A Professora se define como esforçada, dedicada e determinada na conclusão de 

seus empreendimentos e tarefas. Foi casada por sete anos e se separou. Uma segunda 

união gerou um relacionamento de cinco anos, desfeito em razão da morte do esposo. 

Ela se referiu a um luto de dois anos, em razão de ter sido uma relação de “almas 

gêmeas”. Das duas uniões não teve filhos. 

4.7.1 O magistério: Um movimento fálico e/ou cedido do desejo? 

 Brigite escolheu o magistério como profissão porque foi atravessada pela sua 

formação em piano: estudou dez anos em conservatório. Como havia percebido que 

suas primeiras experiências como professora de piano foram satisfatórias, apostou na 

formação como docente e enfatizou que: “[...] sempre foi de querer tudo e trabalhar 

bastante [...].” e que “[...] é decidida, se começo vou até o final.”. 

 Reconheceu que “[...] não era boa pianista, tipo ter dom, eu me esforçava e 

estudava, nunca tive ouvido para tirar música, mas tudo que começo termino, posso 

gostar ou não, ter habilidade ou não, eu vou até o fim.”. 

 Saiu de sua cidade natal sob a alegação de que era pequena, tinha pouco a 

oferecer, com vida cultural restrita. E, assim, tinha chegado no limite, tinha vida 

material estável, mas abriu mão para apostar na mudança. 

 Analisa-se, no caso em questão, que o desejo se inscreve numa dinâmica 

paradoxal: ao mesmo tempo em que parece identificado ao Outro, também produz um 

giro, um movimento. Brigite chega ao limite e arrisca, aposta na mudança. Quando 

dessa mudança comenta que resolveu fazer o curso de que gosta, da área de exatas, 

Desenho Geométrico, cursou essa licenciatura e ministrou por dois anos até a disciplina 

sair do currículo. 

 Contudo percebe-se que o desejo, como identificação ao desejo do Outro, revela-

se na posição segundo a qual “[...] independente de gostar ou não, vai até o fim, o 

limite.”. Supõe-se uma necessidade de reconhecimento no desejo do Outro, até “o 

limite”. 

 O limite se faz bem representar pela percepção de ausência do falo, Pereira 

(2011, p. 106), apoiado em Freud e Lacan, afirma que “[...] o falo é o significante que, 
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ausente, representa o desejo.”. Dessa maneira, parece que o reconhecimento do limite 

coaduna-se com o reconhecimento da impossibilidade da apropriação do falo.  

Por isso, ir até o fim, até o limite, independentemente de gostar ou não, pode 

representar um impasse diante da castração: “[...] é possível revertê-la, ou não?”.20 Nas 

diversas vezes em que Brigite esbarra no limite, percebe-se a castração, daí que algo do 

desejo possa ser produzido. 

E as evidências parecem confirmar que, no caso em análise, tudo que foi levado 

a um limite, que gerou o cansaço, apesar do sofrimento, resultou em mudança, a questão 

é considerar esse movimento como decorrente de uma orientação desejante ou de uma 

mera contingência ambiental.  

 Pereira (2011, p. 107) destaca que “[...] o falo aponta de maneira direta para uma 

incompletude, uma falta, um desamparo. Nesse sentido, ele seria aquilo que ninguém 

tem, mas que todos querem, é uma tentativa de defesa contra a castração.”. Importa 

lembrar aqui de uma fala de Brigite, quando ela assim se expressa: “Muita coisa me 

faltou, por isso me esforço e me cobro muito.”.  

Esse movimento de defesa contra castração, fálico, a leva ao limite, talvez ao 

limite do impossível. Tal fato suscita o desamparo e questionamos de maneira a 

sustentar essa hipótese no próximo item desta análise. 

4.7.2 Violência entre professor e aluno: limite, trauma e hesitação / vacilação 

 Brigite traz dois relatos de situação de violência. Na primeira, refere-se a um 

momento em que estava muito cansada “no limite do cansaço” e havia três anos que seu 

esposo havia falecido. Ela aplicava uma atividade para os alunos e estava com um 

pacote de folhas de sulfite na mão. Ela inicia uma discussão com um aluno que lhe 

dirige as seguintes palavras: “[...] tá vendo, é por isso que a senhora não casa!”. Brigite 

diz que usou o que tinha na mão para (faz um gesto de um tapa) dar no aluno e falou: 

“O que é isso, menino?”. 

 Barros (2014) enfatiza que nem todo ato de violência produz a morte ou o 

esfacelamento do laço social, mas se depreende dela uma irrupção, um ato impensado, 

fruto da pulsão de morte. 

                                                           
20 O destaque é nosso, para enfatizar um questionamento que, em algum momento, os sujeitos produzem. 
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 “A violência, como tal, exclui a fala, a menos que a própria fala já seja uma 

manifestação de violência, como no caso do insulto, significante no real.” (BARROS, 

2014, p. 2). 

 O gesto de Brigite, um rompante, antecedeu sua fala e, depois, ela pergunta “O 

que é isso, menino?”. O aluno, também é violento ao insultá-la, trata-se de um 

significante que retorna no real. O marido de Brigite havia falecido há três anos e ela 

referira ter vivido um longo período de luto, pois considerava seu marido como sua 

“alma gêmea”. 

 O “[...] por isso que a senhora não casa” produz uma reverberação e, além de 

remeter a uma perda, se deduz que insinua e suscita uma percepção de incapacidade e 

atualiza, em certa medida, a experiência constitutiva da castração e os mecanismos 

internos que o sujeito desenvolvera para responder a ela. 

 Portanto a provocação dirigida pelo aluno, se o intuito era desmobilizar, parece 

ter conseguido, pois atingiu o significante no real. 

 A segunda situação de violência ocorreu quando Brigite aplicava prova e uma 

aluna se recusara a fazê-la. A Professora não insistiu, mas a aluna começou a manipular 

o celular e, nessas circunstâncias, a orientação da direção da escola é aplicar uma 

advertência verbal, mas, na inoperância dessa, deve-se retirar o aparelho, entregá-lo à 

direção no  fim do o horário das aulas. 

 Brigite resolve fazer uma concessão, mas no fim da aula, a aluna se põe à frente 

da professora, manipulando o celular (a impressão da Professora foi a de que a aluna 

queria provocá-la) e, ao tentar retirar o aparelho da aluna, num rompante, a discente 

agarra as duas pontas do cachecol de Brigite e aperta, contida por outros alunos foi 

encaminhada à direção. A professora é apoiada e acalmada pelos alunos e depois 

comentou: “[...] foi gratificante receber o apoio dos alunos e que, até hoje, eu não sei se 

tava chorando de nervoso ou de vergonha. Professor tem que ter postura, ser forte e, de 

repente, você desmonta, dá impressão assim de fragilidade.”. 

 Na análise de Laurent (2013) estamos vivendo um tempo de uma violência 

privada e individualizada, com um modus operandi muito particular, diferente do 

experimentado e observado décadas atrás, que era uma violência coletiva como a das 

grandes guerras. Não que esse tipo de violência tenham deixado de existir, mas se 

inventou uma nova modalidade de agredir e violentar. 
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 Laurent (2013, p. 35) nomeou como “desmassificação da violência” àquelas 

demonstradas no plano privado e que são manifestações concretas da pulsão de morte. 

Ele afirma que, por motivos banais e fúteis, “Podemos ser assassinados ou agredidos 

por somas insignificantes, por um celular [...]”, por exemplo.  

 Após essa situação, a Professora sucumbiu, desenvolveu sintomas de síndrome 

do pânico, passou em vários médicos, tentou resistir, mantendo-se ativa 

profissionalmente, mas acabou aceitando a licença saúde. A partir desse período, fez 

uso de ansiolíticos e ficou com uma labilidade emocional importante, como nunca tinha 

tido antes e, por muito pouco, chorava. Teve sintomas intestinais e os médicos 

suspeitaram de doenças graves do intestino, mas não foram confirmadas. 

 Um médico a ameaçou, dizendo que deveria planejar sua aposentadoria sob risco 

de morrer antes de aposentar, perdeu peso e sentia angústia sempre que pensava na 

escola. 

 Analisa-se esse momento como um evento traumático, capaz de produzir um 

instante de tempo inassimilável para o psiquismo, como um encontro faltoso (LACAN, 

1964). Em outras palavras, seria um momento não simbolizável, que não se liga a 

nenhuma representação possível, encontro com o real, com a possibilidade de morte 

iminente. Ou, segundo Cohen, (2004, p. 256) “[...] o que escapa aos discursos: o 

inominável, o não esperado, o não controlável, o não previsto pela ciência, o que 

irrompe à revelia de qualquer aparato simbólico para contê-lo, o que pode ser 

interpretado como evento traumático.”. 

 Há evidências do desenvolvimento do trauma: a primeira está relacionada à 

hipótese formulada sobre o funcionamento fálico, nessa relação com a falta, com a 

castração. Na busca imperiosa pelo objeto que vise amenizar a angústia da perda, é 

suposto que o sujeito encontre-se em desamparo e essa é uma condição para o trauma, o 

estado de impotência e desamparo (ROUSSEAU-DUJARDIN, 1996). 

 A segunda evidência do trauma é o relato de Brigite de que toda vez que relatava 

o ocorrido chorava copiosamente. Pressupõe-se que estivesse sendo invadida pelas 

memórias do traumatismo e, mais do que isso, sendo atravessada possivelmente pelas 

reminiscências determinadas pelo momento do traumatismo.  

As reminiscências, ao contrário da rememoração, remetem a outros conteúdos 

recalcados mobilizados pelo momento do traumatismo. É o que Freud e Breuer (1893-
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1895/1996) ressaltam, quando afirmam que o mesmo que ocorreria na neurose histérica 

se repetiria na traumática: sofrer em razão das reminiscências. 

 A terceira evidência de trauma faz relação com os sintomas de pânico 

desenvolvidos pela Professora, a Psicanálise tenderia a classificá-los como angústia. De 

qualquer forma, são sintomas sugestivos de que estaria “[...] alucinando o mesmo 

evento que provocou o primeiro deles [ou seja, a cena do traumatismo].” (FREUD; 

BREUER,1893-1895/1996, p. 40). 

 Uma descoberta freudiana é a de que, no trauma, a libido tende a se voltar para o 

eu, fato evidenciado nos casos de trauma aqui analisados. No caso da Brigite, supõe-se 

que, quando afirma que “está enjoada de dar aula” e que seu tempo de ficar em sala “já 

passou”, demonstre a introjeção da libido. 

 Outro indício de trauma se verifica na desmobilização causada pelo 

traumatismo, ou seja, um estímulo externo foi suficientemente forte para desconstruir as 

defesas do ego, atravessar o escudo protetor (FREUD, 1920/1996) e causar uma grande 

excitação e desordem no sistema psíquico.  

 Por fim, ainda com relação ao trauma, Brigite pareceu muito cuidadosa e 

organizada nas suas ações, zelosa por certa previsibilidade e controle. E se deduz que tal 

postura produziu suscetibilidade ao trauma, pois, conforme Laurent (2004, p. 22), o 

trauma é produzido com a condição do imprevisto, da surpresa e do que foge do 

controle. Ele afirma: “Tudo o que não é programável se torna trauma.”. 

 Desse modo, não há organização e controle que impeçam a surpresa do 

momento traumático. Em correlação, para Lacan, o trauma é o furo (trou), ou seja, ele é 

produzido a partir de algo que invade o psiquismo e produz o encontro falhado, o 

encontro com o real, momento inassimilável para o psiquismo. Por esse motivo, 

considera-se que não exista atividade consciente que o previna.  

A professora afirmou que, após a situação de violência, considerou se estava 

chorando de nervoso ou de vergonha, pois “[...] professor tem que ter postura, ser forte 

e, de repente, você desmonta, dá impressão assim de fragilidade.”. Retoma-se a hipótese 

do funcionamento fálico, pois, o falo, como um simulacro, uma insígnia, pode ser 

localizado como objeto poderoso, perpetuador da vida e neutralizador de coisas ruins 

(COSTA; BONFIM, 2014). E, nesse momento, “Tudo isso significa que o falo é 
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chamado a funcionar como instrumento da potência.” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 

293). 

Por fim, o momento traumático faz algo hesitar e vacilar, é o efeito de furo (trou) 

num sistema de defesa. E parece que a lógica fálica esteve a serviço desse sistema de 

defesa, talvez uma defesa do desamparo, escamoteado pela lógica do funcionamento 

fálico. 

4.7.3 Apesar do sofrimento, persistir trabalhando: uma relação impossível com a falta? 

 Chamou a atenção o esforço dispendido por Brigite para se manter ativa, 

tentando adaptação e evitando pedir aposentadoria. Seu argumento era de conseguir um 

provento mais atrativo, contudo, em razão de sua resistência em não se fazer perceber 

“frágil” e levar as situações até o “limite”, retoma-se novamente a hipótese do 

funcionamento fálico. Destaco Pereira (2011, p. 111), quando havia considerado que 

“[...] a lógica fálica também perpassa a relação que os professores estabelecem no 

interior de suas escolas”. 

   Portanto, conclui-se esta seção de análise considerando que o movimento da 

Professora revela uma relação impossível com a falta e, na tentativa de escamoteá-la, se 

vulnerabiliza exaltando a posição de desamparo e ficando, assim, mais suscetível ao 

trauma.  

 

4.8 Professora Nadir: Criativa, inventiva – desejante? 

 

 Apesar do confronto, das ameaças de alguns alunos  
e de que “não está bem com a [minha]  

mãe, sinto... minha vida tem que continuar,  
tem que caminhar, ela aponta o dedo,  

eu digo que vou vencer!” (professora Nadir). 

 

 Nadir é formada em Pedagogia em 2014 e, na ocasião da concessão dessa 

entrevista, em 2017, estava cursando licenciatura em Letras. Já concluiu uma pós-

graduação em libras e almeja cursar mestrado em Educação. Ela destaca com muita 

ênfase a sua dedicação durante a formação em Pedagogia e afirma que fez o curso com 

muita satisfação e empenho, tendo as disciplinas de Políticas Educacionais e Educação e 

Diversidade como aquelas que mais marcaram seu percurso de formação. 
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 Um ano depois de formada, prestou concurso na rede municipal de ensino da 

cidade onde reside e foi aprovada, tendo assumido uma sala de 2º ano do ensino 

fundamental. A Professora tem 47 anos de idade, é casada e tem uma filha de sete anos. 

4.8.1 A experiência do preconceito, ameaças e ofensas: Traumatismo sem trauma? 

 A Professora Nadir trabalha em uma escola que se localiza em um dos bairros 

com maior índice de violência e tráfico de drogas da cidade e, consequentemente, essa 

realidade se reflete no interior da escola. Nadir trouxe experiências vividas de 

preconceito racial dentro e fora da escola, situações de ofensas e de ameaças que 

atentavam contra sua vida. 

 Chamou muito a atenção – e foi um relato emocionado por parte de Nadir – 

quando compartilhou um momento em que foi cercada por vários alunos que a 

ameaçavam. Então foi “salva” por um único aluno que ordenara que a deixassem em 

paz, por ser uma “profe legal”.  

 Esse evento parece ter ficado marcado, contudo dissera que continuou e que tal 

fato não a impediria de continuar trabalhando e destacou que os bons momentos 

superam ameaças e ofensas. 

 Analisou-se que a experiência foi traumática, contudo não se deduziu a produção 

do trauma e passamos a apresentar os argumentos: 

i. O trauma decorre de uma situação vivida que se torna inassimilável para o 

psiquismo e escapa a qualquer possibilidade de simbolização, causando um 

distúrbio no funcionamento energético do organismo e uma importante 

excitação (FREUD, 1920/1996). No caso em questão, a experiência não parece 

ficar à “deriva”, mas ao contrário, pareceu que se conecta a algo, pois um aluno 

socorre Nadir em razão de ela ser uma “profe legal”. Considera-se também 

que, se foi possível continuar as atividades como de rotina, esse organismo não 

deve ter entrado em tal estado de “excitação” e de “distúrbio energético”; 

ii. Laurent (2004) afirma que a produção do trauma se relaciona a uma 

descontinuidade do processo de investimento energético, a geração de uma 

efração. Daí a impossibilidade de muitos continuarem suas vidas. Souto (2014) 

descreveu o trauma como a condição de produção de um “pedaço”, cujo 

estigma insiste em a nada se ligar. A decorrência disso é a realização enviesada 

do desejo e a produção dos sintomas. Não se identificou um processo de 
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descontinuidade, no caso de Nadir, e muito menos, o desenvolvimento de 

sintomas. Ao contrário, percebeu-se a docente disposta ao trabalho e criativa. 

iii. Quando Freud e Breuer (1893-1895/1996) revelam certa semelhança entre a 

neurose histérica e a traumática, afirmam que, nessa condição, o sujeito estaria 

a sofrer de reminiscências. Macêdo (2014) diferencia este último conceito de 

rememoração, destacando que, na reminiscência, algo resiste ao sentido, 

irrompe como um flash, é fugidio, efêmero e evanescente. No decorrer da 

experiência vivida por Nadir, no a posteriori, quando é possível inferir a 

produção do trauma, não foi constatada a insurgência das reminiscências. 

Recordamos que as reminiscências que parecem atravessar os relatos de Nadir 

remetem à experiência com sua mãe, sempre lembrada como alguém que a 

oprimia e desdenhava das suas capacidades. Nadir sempre se referia à sua mãe 

como aquela que lhe “apontava o dedo” com um tom acusatório e 

determinador. 

iv. Sendo condição do trauma a de um desequilíbrio energético, com a 

consequente produção de sintomas, destacamos que Pereira (2016) admite que 

o estado depressivo é o nome atual do mal-estar docente. Desse fato, decorre o 

recuo do desejo, a covardia moral, a inibição, o ganho secundário proveniente 

do sintoma e a satisfação narcísica e pulsional – o gozo. Assim, da experiência 

de ameaça, não se depreende a formação de tais sintomas. Contudo, essa 

condição foi identificada quando do período de nascimento da filha de Nadir e 

dos decorrentes conflitos com sua mãe. Nessa ocasião, ficara deprimida em 

razão das acusações e cobranças de sua mãe acerca do exercício da 

maternidade. 

Isso posto, analisou-se que uma situação potencialmente traumática foi vivida 

pela professora e, de acordo com Freud (1920/1996), só se produziria o trauma se algo 

do vivido atravessasse as defesas constituídas pelo ego. Desse modo, sustenta-se a 

evidência de que tais defesas cumpriram seu papel e, assim é possível sugerir que, 

embora tenha sido uma experiência traumática do ponto de vista do evento, não 

produziu o trauma.  

4.8.2 Uma história atravessada pela relação com a mãe: trauma? 

 A narração de Nadir é constantemente atravessada por relatos que envolvem sua 

mãe e pareceu constituir-se como um significante importante o “dedo da mãe”. Nadir 
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repetia constantemente o gesto, apontando seu dedo em alguma direção e fazendo 

referência ao modo como a mãe lhe apontava o dedo em riste e lhe dirigia críticas. Ela 

destaca que a mãe a “oprimia demais”. 

 A professora enfatizou o período pós-nascimento de sua filha, quando ficara em 

casa, desempregada e convivendo a maior parte do tempo com sua mãe, adjetivou essa 

experiência como muito difícil (Nadir reside “nos fundos” da casa da mãe). Nesse 

período, percebeu-se deprimida e sem apoio dos familiares. 

 A mãe de Nadir surge nos relatos de maneira ambígua, ela foi incentivadora do 

seu hábito e do prazer da leitura, algo que ela parece lembrar com nostalgia e carinho, e, 

por outro lado, a mãe aparece como opressora e crítica. 

 As reminiscências são uma característica que evidenciam o trauma e, em razão 

da efração, produzem um resto remanescente que insiste e repete – é o que se supõe, em 

razão de os relatos sobre a mãe invadirem constantemente a fala de Nadir, levando a se 

deduzir que tenhamos então um indício da produção do trauma, ou, de que esses 

momentos atualizam o trauma primevo. 

 E, assim, deve-se considerar que o trauma não decorre somente da experiência 

violenta. Tarrab (2015, p. 99) afirmou que “Não é necessária a guerra nem o terror da 

violência generalizada para que um sujeito, para que uma criança se veja exposta a algo 

que traumatiza a sua existência”. O trauma pode ser resultante de um gesto sutil, que 

invade as defesas do ego e mobiliza algo do outrora vivido, da cena primitiva, que 

remete ao desamparo e à castração.  

 Por conseguinte, considera-se que, se há evidência de trauma, ela se relacionaria 

ao vínculo materno, especialmente quando do nascimento da sua filha. Contudo parece 

que uma resposta foi possível a essa condição e será discutida no próximo item. 

4.8.3 A curiosidade, a capacidade de invenção e criação: Um desejo em questão? 

 Mesmo diante do preconceito sofrido, da ameaça, da ofensa na escola e, por 

outro lado, por causa da opressão e da crítica da parte da sua mãe, a professora afirma: 

“[...] minha vida tem que continuar, tem que caminhar, ela [sua mãe] aponta o dedo, eu 

digo que vou vencer”. 

 O estado depressivo é a saída para a condição de sofrimento de alguns 

profissionais e Freud (1930/1987, p. 85) postula que uma reação de defesa ao 
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sofrimento pode ser o isolamento, a “felicidade da quietude”. Pereira (2016, p. 26) 

afirma que esse estado pode ser caracterizado como o “[...] recuo do desejo, [a presença] 

da covardia moral, da inibição de se colocar à prova e do ganho secundário de tal 

estado.”. 

 O movimento de Nadir não é de recuo ou de inibição, mas de coragem moral, 

uma disposição em seguir. E se analisa que ela assume para si as mazelas da existência 

e as converte em possibilidades. Lembramos aqui a importância de o educador orientar-

se por uma ética que implique uma percepção do seu trabalho de acordo com suas reais 

possibilidades e condições psíquicas. 

 A ética da Psicanálise, conforme os postulados de Lacan (1959-1960/1988), 

prevê que a coragem moral se relacione com a possibilidade e a responsabilidade de 

sustentar o desejo. Fuentes (2014) discutiu que o estatuto de vítima indica sempre a 

imputação da responsabilidade ao Outro, culpado pelos estragos cometidos. Contudo, 

apesar das mazelas, Nadir consegue bem dizer: “[...] ela aponta o dedo, eu digo que vou 

vencer.”. 

 Essa análise requisita discutir o tema do desejo cuja raiz está nos processos de 

constituição do sujeito. Inicialmente, é uma identificação ao desejo do Outro e, dessa 

forma, carregará consigo sempre uma sequela desse processo. Ao considerar um desejo 

singular, é localizado numa fenda, separado do desejo do Outro, mas submetido ainda 

às suas ressonâncias. 

 Assim é que, por ser alienado ao desejo do Outro, considera-se o sujeito perdido 

e desorientado em razão do enigma “[...] o que sou para o [desejo do] Outro?”. Contudo 

o desejo, quando resultado de uma operação analítica, origina-se de uma falta produzida 

pela interpretação e se manteria, em razão da busca de um objeto, e não, da apreensão. 

 A professora Nadir não teve a experiência de análise, contudo as evidências 

possibilitam considerar que se orienta por um desejo singular, decidido. E, diante dos 

seus resultados pedagógicos, é possível considerar o que afirmou Diniz (2010, p. 10): 

“É a manifestação do desejo enquanto causa que despertará no/a aluno/a o desejo de 

aprender. Ou seja, o estilo do/a professor/a passa pela forma ‘como’ lida com a falta, 

com a castração.”. 

 Os resultados pedagógicos de Nadir causam surpresa, ao longo de um ano e, 

partindo de diferentes problemas enfrentados na sala de aula, desenvolveu um projeto 
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de produção de texto que envolvia o gênero “cartas manuscritas”. Esse trabalho gerou 

uma troca de correspondências entre os alunos de sua escola (municipal) com alunos de 

uma escola estadual. O projeto ganhou ressonância a ponto de a mídia local produzir 

uma matéria, anunciando o projeto e seus resultados.       

 Em razão da disposição de Nadir em criar e avançar, em não se poupar de 

experimentar o novo, importa saber se os ganhos de um processo de análise podem ser 

inferidos da experiência de Nadir, apesar de nunca ter tido acesso à análise.  

 Mello (2014, p. 58) discutiu em seu projeto de pesquisa de doutoramento a 

relação entre a invenção artística e a analítica e supõe que ambos tocam o real e que são 

“[...] duas vias possíveis para tratar o gozo: seja pela arte ou pela Psicanálise”. 

 Assim é que não se afirma, apenas se deduz que Nadir produz um movimento, 

não sucumbe no gozo do seu sintoma, mas, dele extrai algo e se dinamiza.  

 Uma ética do desejo possibilita que um sujeito se posicione e se implique em 

relação aos efeitos do discurso do Outro. No caso em questão, percebe-se um sujeito 

“molhado”, mas não “encharcado” dos excessos do Outro. 

 Miller (2009), em suas conferências sobre o Seminário 23 de Lacan, destaca o 

sinthoma, diferenciando-o de sintoma, enfatizando este último como formação do 

inconsciente e assim sendo plural ou uma generalidade. Aqui, o sinthoma como oposto, 

diferente, singular. Ser seu próprio sinthoma passa por se distanciar do inconsciente 

como efeito e produto do discurso do Outro, ou seja, “[...] livrar-se das escórias 

herdadas do discurso do Outro.” (MILLER, 2009, p. 143). 

 A questão não pode ser conclusiva, mas sugestiva de uma indicação de que, no 

caso em questão, se esteja não somente às voltas com as formações do inconsciente, 

mas, talvez, com a possibilidade de um saber-fazer com o sintoma (LACAN, 1975-

1976/2007). E, dessa forma, a pulsão perde sua forma destrutiva para dar espaço à 

invenção. 

 Brousse (2014) argumenta a favor de que a Psicanálise possibilita a um sujeito 

retirar do trauma um ensinamento. Se o trauma produz uma perturbação no psiquismo, o 

desnorteamento é uma consequência plausível e a operação analítica pode possibilitar o 

restabelecimento, uma nova orientação, volver o sujeito para experiências criativas, 

singulares, incomuns e ousadas. 
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 No caso em questão, pondera-se que a experiência na educação não tenha 

produzido o trauma, mas que, na relação com a mãe, possivelmente sim, sobretudo no 

período de nascimento de sua filha, quando desenvolveu o estado depressivo e se 

queixou da crítica opressiva da mãe e de sua desassistência. A questão que se propõe é: 

se esse evento produziu o trauma, foi possível um restabelecimento e uma nova 

orientação – do ponto de vista do desejo? 

 Retomamos aqui Lacan (1973-1974), quando discute seu famoso aforismo não 

há relação sexual, ele adverte para o fato de que tal reconhecimento – de a conjunção 

entre tudo que envolva a libido ser uma impossibilidade – pode permitir que a 

experiência do furo, do troumatisme, da insurgência do real possibilitaria uma invenção, 

pois o sujeito avança em tudo o que inventa a partir do real (LACAN, 1975-1976/2007). 

 Por esse motivo, sustenta-se como hipótese que o real do trauma possibilitou à 

professora um avanço, um movimento criativo. Assim, permite-nos supor um 

funcionamento por um desejo singular que foi sendo determinante da conquista de sua 

formação acadêmica, de seu sucesso nos projetos pedagógicos e na manutenção dos 

seus planos futuros. Finalmente, parece que essa posição possibilitou suportar as 

ameaças e ofensas impetradas por seus alunos. 

 Supõe-se que tal posição indique uma forma de lidar com o real do trauma e, 

quando nele se esbarra, o sujeito inventa um artifício que o contorna e faz borda. 

 Isso posto, é possível considerar, ainda que hipoteticamente, que uma orientação 

desejante é um recurso que não suscita o desamparo e, assim, não predispõe ao trauma. 

 

4.9 Discussão dos dados analisados 

 

 A análise dos dados permitiu observar e destacar algumas regularidades no 

discurso dos professores. Essas regularidades se inscrevem como significantes e, dessa 

forma, permite percorrer o caminho inverso ao da sua constituição e postular algumas 

hipóteses sobre o engendramento do sujeito, seu sintoma, o sofrimento psíquico, a 

possibilidade da produção do trauma e possíveis deslocamentos. 

 Apresentamos, então, a discussão desses resultados:  

I. A sutileza do estímulo causal e a produção do trauma 
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Os dados que constituíram os casos das professoras Valquíria e Clara 

evidenciam uma importante consideração: a de que o trauma pode ser uma produção 

decorrente de um estímulo muito sutil, ou que se apresenta de maneira muito discreta. 

Relembro que, no caso de Valquíria, foi pressuposto que o trauma fora produto 

de uma demanda excessiva de amor que não havia sido correspondido na relação da 

professora com sua gestora. No caso de Clara, uma avaliação de desempenho destacara 

uma lista com quinze itens que aludiam à sua “incompetência”, assim adjetivado por 

ela. 

A Psicanálise, desde Freud até seus interlocutores contemporâneos, considera o 

trauma como uma produção a posteriori do evento causal. Ou seja, seu efeito pode 

atestar a causa, e não, o contrário. Assim é que a causa só pode ser legitimada em razão 

da análise dos efeitos que são produzidos a posteriori. 

O que se propõe como questão é que a causa do trauma pode ter inúmeras 

configurações, da mais sutil à mais pungente e violenta. Freud (1920/1996) apresenta, 

em Além do princípio do prazer, que o trauma decorre de excitações externas capazes 

que atravessar o escudo protetor criado pela consciência. E, desse modo, não alude à 

qualidade ou à característica de tal estímulo, mas sim, ao seu efeito. 

Da mesma forma, Tarrab (2015) argumenta que a Psicanálise proporciona a 

percepção do quão traumático possa ser um ruído trivial, o rosto de um desconhecido, o 

relato de uma história cruel ou de uma simples história, uma música estridente ou um 

murmúrio, um comentário banal de um amigo ou o seu desprezo, o olhar triste de 

alguém, uma lembrança, a visão de algo inesperado ou a imagem de um sonho.   

A relevância dessa discussão se constitui em razão de que, de modo geral, 

entende-se o trauma unicamente como decorrente da violência e da força do estímulo 

causal e se percebe que os estudos sobre o transtorno do estresse pós-traumático 

permitem considerar esse viés (VIEIRA, 2008). Por conseguinte, ratificam tal percepção 

e depreciam a experiência do traumatismo e o sofrimento daqueles que o vivenciaram a 

partir da sutileza do estímulo causal. 

Deslegitimar o sofrimento, em razão de uma avaliação unicamente voltada para 

o cenário da causa, pode gerar consequências inassimiláveis para o psiquismo, como o 

silenciamento e a produção do lugar de marginalidade em razão do sofrimento 

irreconhecido.  
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Outrossim, o “ensurdecimento” e a impossibilidade da escuta do sofrimento por 

parte dos profissionais que se propõem a tal acolhida podem produzir os efeitos 

iatrogênicos que são contrários aos resultados terapêuticos. No próximo item, discute-se 

a produção da neurose traumática decorrente do violento estímulo causal. 

II. Neurose traumática – clássica 

Dentre os oito casos constituídos para estudo nesta tese, foi possível considerar 

que dois correspondem adequadamente ao que Freud (1920/1996) postula sobre a 

neurose traumática. Em razão da sua experiência com atendimento às vítimas da guerra, 

foi considerado expert neste tipo de atendimento. 

A neurose traumática, tal como a apresenta Freud (1920/1996), decorre de 

acidentes ou qualquer outro tipo de ocorrência em que a vítima tivera a percepção de 

risco de vida. O exemplo mais contundente desses eventos são as guerras, as tentativas 

de assassinato e os desastres naturais ou acidentais. 

Freud (1920/1996) descreve essa condição como similar à histeria, cujas 

características seriam: abundância de sintomas motores; indisposição subjetiva 

(semelhante à hipocondria ou melancolia); e o debilitamento ou perturbação das 

capacidades mentais. É bem certo que, desse quadro, se deduz a alta excitabilidade e 

uma importante desordem no psiquismo. 

Laurent (2004) destaca que, na neurose traumática, há o fracasso do princípio do 

prazer e o predomínio da pulsão de morte, esta última atuaria na produção dos sonhos 

que reproduzem a cena traumática e, também, na geração das reminiscências, ambos 

acompanhados da angústia gerada pelo encontro com o real. 

Os sonhos e as reminiscências são a prova cabal de que a cena traumática não 

findara e, assim, esses sujeitos estão a enfrentá-la como algo inacabado e, a cada 

surgimento, impõe a dor e o sofrimento outrora experimentados. 

Os dois casos constituídos que parecem corresponder à clássica descrição de 

neurose traumática são das professoras Glória e Brigite. A primeira havia sido 

ameaçada de morte quando o aluno lhe mostrara a arma de fogo que portava; e a 

segunda havia recebido um golpe de uma aluna que lhe apertara o cachecol, até ser 

socorrida por outros alunos que estavam presentes na sala de aula.  
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 Em ambos os casos, havia sinais sugestivos da neurose traumática (FREUD, 

1920/1996), assim descritos: 

i. Abundância de sintomas motores: à semelhança da histeria em que Freud 

descreve paralisia, tremores e outros sinais somáticos. Nos casos citados, 

destacamos os sintomas sugestivos do que se categoriza atualmente como 

“síndrome do pânico”: tremores, taquicardia, sudorese, perspectiva de morte 

iminente, tontura, angústia e desregulação intestinal e digestiva; 

ii. Indisposição subjetiva: refletida na condição de humor deprimido, nas queixas 

de que o trabalho docente já não satisfaz como outrora – uma indicação de 

desinvestimento e os sinais de inibição e retraimento; 

iii. Debilitamento e perturbação das capacidades mentais: percebido na alteração da 

capacidade de concentração, atenção e memória. 

Por fim, a evidência mais precisa da produção do trauma será discutida no 

próximo item, as reminiscências. 

III. A produção das reminiscências 

Em alguns dos casos constituídos, foi possível deduzir o trauma da experiência 

profissional docente – Valquíria, Clara, Glória e Brigite – dos demais, depreende-se que 

o trauma esteve relacionado a uma experiência pessoal.  

Por conseguinte, em todos os casos, foi possível auferir a presença das 

reminiscências, as quais são como estabelecem Breuer e Freud (1893-1895/1996): 

aquilo do qual sofrem as histéricas à semelhança da neurose traumática. 

As reminiscências diferem radicalmente da rememoração, pois, enquanto na 

primeira o evento é inconsciente, na segunda, é consciente. 

O que se rememora é, de modo geral, uma lembrança, um conteúdo acessível à 

consciência. Logo, na reminiscência, trata-se do que remanesce, do que restou e sobrou 

e que é referido à realidade psíquica, circunscrita ao registro do real. E no trauma, como 

já foi tratado, tem-se algo de uma experiência que não terminou, que não se ligou a nada 

e assim remanesce. 

Macêdo (2014) postula que a reminiscência é evanescente, fugidia e resiste ao 

sentido e ao saber. Dessa forma, é o que insiste, persiste, retorna e irrompe como um 

flash para imediatamente esvanecer. 
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A reminiscência contém aspectos da cena traumática, mobiliza e se une a um 

resto ineliminável que remonta aos aspectos constitutivos do sujeito. Por esse motivo, 

“[...] a experiência traumática é aquela que não se representa [...]. Nesse sentido, 

estabelece-se estreita articulação entre traumático e indizível.” (MALDONADO; 

CARDOSO, 2009, p. 46). 

IV. A relação entre trauma e desamparo 

O desamparo é constitutivo do psiquismo, todos têm a experiência do desamparo 

e alguns são mais evidenciados por esse significante, outros, menos. Nos casos 

constituídos, foi possível admitir que os professores foram engendrados por essa 

experiência e marcados com esse significante que produz uma importante condição de 

carecimento e fragilidade. 

Parece possível coadunar esse dado com o que interrogou Pereira (2016), 

quando levantou a hipótese de a escola ser o lugar da coalizão dos frágeis. 

Destacamos o quanto as professoras Valquíria e Rosa referiram necessitar da 

auxiliar da sala de aula e que, nela, encontravam a tranquilidade para conduzir o 

trabalho. Clara deixava evidente o estado de impotência quando ingressara no cargo de 

professora. Glória, em seu relato, é atravessada regularmente pelo significante 

“paterno”, remetida ao falecimento de seu pai quando tinha seis anos. 

Clarice, diante de experiências de violência impetradas pelo pai e da impotência 

materna em interditá-lo, referiu que tem recebido muito pouco da vida, mas da escola 

“muito, muito e muito”. Deduziu-se que dirige um grito exasperado de ajuda ao outro 

presente na escola.  

A esse respeito, recorremos a Rocha (1999), quando postula que o desamparo 

causa um estado de carecimento que produz a diligência a um objeto que se supõe 

suportar o sujeito. O desamparo abre para alteridade, é um grito desesperado de ajuda 

para o outro. 

Nos casos de Catarina e Brigite, deduziu-se, sim, o estado de desamparo, 

contudo a hipótese do funcionamento fálico para ambas pareceu uma forma de atenuar 

as vicissitudes do desamparo, permitindo-lhes o movimento forte, seguro e poderoso até 

a incidência do traumatismo. 
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Por fim, ficou evidente a relação entre desamparo e trauma e, dessa forma, o 

primeiro oferece as condições para a produção do segundo.    

V. Renúncia do desejo e trauma 

Em todos os casos analisados, a regularidade da cessão do desejo se fez presente, 

especialmente relacionada com a decisão pela profissão docente, uma escolha 

determinada, mantida e sustentada à custa da identificação ao desejo do outro.  

Tal renúncia é discutida por Freud (1893-1895/1996) quando da análise de Miss 

Lucy, um mecanismo defensivo entrava em ação, produzindo o que nomeou como 

covardia moral e cessão da atividade desejante. 

Nas elaborações de Lacan (1959-1960/1988), no Seminário sobre a ética da 

Psicanálise, ele expõe que a coragem moral se constituiria da capacidade de assumir, 

comprometer-se e sustentar o desejo.  

No caso da professora Clara, evidenciou-se seu desejo de cursar bacharelado em 

Belas Artes, mas, por motivos vários, se matriculou em licenciatura em Educação 

Artística. Mas, quando soube do que se tratava na primeira aula, comunicou a sua mãe a 

insatisfação e o desejo de sair, ao que sua mãe responde: “Fique, filha, termine!”. 

Ela termina o curso, mas não termina seu trabalho como professora, pois, diante 

de tantas vicissitudes, pede exoneração do trabalho público como docente. 

Em Televisão, Lacan (1974/1993) postula que o trabalho de análise demanda um 

desejo decidido. Miller (2009) entende-o como decorrente da possibilidade de se 

desonerar das escórias do discurso do Outro. Assim é que parece que a cessão do desejo 

constitui-se como um dos fatores, juntamente com o desamparo, que predispõem ao 

trauma. 

VI. A docência como sintoma 

O sintoma é a expressão de algo que não vai bem para o sujeito e, ao mesmo 

tempo, é a alternativa possível em razão de lhe proporcionar certa parcela de satisfação 

pulsional. E, assim, ele combina satisfação e sofrimento, sendo a possibilidade da 

satisfação enviesada de um desejo (PEREIRA, 2016). 

Ratificando tal elaboração, Freud (1926/1996) relaciona a produção do sintoma 

como o sinal de uma satisfação instintual que ficara em estado latente, ou seja, na 

condição de repressão. 
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Freud (1930/1987) aponta que, diante das vicissitudes dos relacionamentos 

humanos, alguns poderiam refugiar-se do sofrimento, mantendo certa distância segura 

de outras pessoas, ou se envolvendo em situações imaginárias, ou seja, estabelecendo 

para si papéis ou determinadas identidades sociais. 

Essa condição foi nomeada como felicidade da quietude e denuncia o estado de 

impotência, inibição e isolamento, típicos da neurose e se constitui como sintoma, já 

que tal funcionamento permite o alcance do ganho secundário e implica o sujeito na 

produção do sofrimento. 

Pereira (2016) argumenta que o sintoma, condição impeditiva da assunção de 

uma orientação desejante, revela um sujeito que “manca” e “tropeça” na tentativa de 

alcançar uma satisfação atravessada pelo excesso pulsional. E afirma que o sintoma 

pode revelar a “covardia moral” em ceder de seu desejo e produzir o apagamento ou a 

demissão subjetiva, uma medida que vai contra o desejo. 

Isso posto, deduz-se que um funcionamento orientado pelo sintoma possa ser 

uma das saídas para o psiquismo tentar simbolizar o inexplicável e imponderável do 

trauma. 

Além do trauma, a análise dos casos permitiu inferir a docência como um 

sintoma, ou seja, uma resposta possível a um representante psíquico que outrora ficara 

sob recalque. 

Deduziu-se que, no caso de Clara, a docência se estabeleceu em decorrência de 

um imperativo de gozo materno, quando diante da afirmação da docente de que ia 

interromper a faculdade por se tratar de formação de professores, e sua mãe assevera: 

“Não, filha, termine!”.  

A docência pareceu uma resposta possível ao desejo do outro, uma satisfação 

substitutiva em razão da cessão do desejo, uma realização enviesada daquele e 

atravessada pelo excesso pulsional. 

Nos casos das professoras Catarina, Clarice e Brigite, é possível perceber que 

ascender à docência era uma correspondência ao desejo dos pais.  

Catarina deixava clara essa vontade ao manifestar que o desejo materno estava 

nela projetado e idealizado, pois esperava que a filha teria as mesmas condições de 

trabalho docente de quando sua mãe era estudante primária, ou seja, de que os alunos 
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corresponderiam apropriadamente ao biopoder do professor, que se constituiu em uma 

das dificuldades enfrentadas pela professora.  

Clarice faz alusão à docência como a única saída de profissionalização, em razão 

de seu pai não permitir a uma mulher “outro lugar”. Outrossim, lembrava de uma 

brincadeira de um pastor de sua igreja que fazia um carinho em seu cabelo, dizendo que 

seria “professora”. 

Brigite, após dez anos de estudo em conservatório e, com a ajuda do pai, 

consegue trabalho em uma escola pública para lecionar música. Ela afirmava ser muito 

decidida e “ir até o fim” e tomou a docência como profissão, mas gostava de 

matemática. Daí enveredou-se em Artes para manter coerência com a formação em 

música, que se deduziu, mantinha relação com o desejo de seus pais. 

Por fim, Glória Maria, nessa análise, pareceu lançar-se como professora numa 

tentativa de alcançar amparo e sustento. E a escola funcionara para ela como um 

importante suporte quando da perda paterna. Ela se queixava, quando do seu 

adoecimento, de que o problema da escola é que era “[...] paternalista demais com o 

aluno. E o professor?”. 

Dessa forma, concluiu-se que a escolha pela docência constituiu-se orientada 

pelo enigma e a tentativa de respondê-la: “o que sou para o [desejo do] Outro”. No caso 

de Glória, tal orientação correspondera à possibilidade de encontrar na escola um 

continente para o estado de desamparo, ou o substituto para a irreparável perda paterna.  

VII. Violência na escola – entre alunos e entre professor e aluno 

Em dois casos, foi possível observar situações de violência que chamam atenção 

pela maneira como se configuraram. 

Clara relatava a violência verbal e física entre os alunos, que utilizavam muitas 

vezes os móveis da escola para essa agressão. Chamou atenção o que recebera de 

orientação da sua equipe de gestão: deveria manter tais manifestações dentro da sala de 

aula e não deixá-los sair. Ela lembrou que teve de ficar várias vezes defronte da porta da 

sala, com o pé a empurrar e travar a porta para evitar a saída dos alunos. 

Dentre vários relatos, o que chamou mais atenção foi que os professores 

perceberam um “combinado” entre os grupos de alunos conhecidos como os mais 

violentos. Eles se revezavam na agressão contra outros alunos, e não provocavam atrito 
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entre si, constituindo-se, assim, uma violência organizada, com um modus operandi 

orientado por uma política própria. 

Pereira (2016) postula que os jovens, na contemporaneidade, experimentam 

excessos que são uma evidência da desregulação pulsional e não se inibem diante dos 

seus pares e superiores. 

Os excessos já foram alvo de controle e marcante punição e, hoje, diante das 

práticas de consumo que convocam ao excesso e a percepção de uma “ditadura de 

direitos”, o gozo tem sido maximizado nas relações.  

Tal situação impõe uma consequência a todos os atores da escola e Pereira 

(2016) afirma que, ao se ver desrespeitado, desautorizado e destituído, o docente 

experimenta uma importante angústia e, assim como qualquer um que seja vítima de ato 

violento, tende à inibição e ao isolamento (FREUD, 1930/1987). 

Destaca-se também a violência entre aluno e professor, caso da professora 

Brigite que, de acordo com seu relato, estava num período de intenso trabalho, sentindo-

se muito cansada, saudosa de seu esposo falecido há três anos e, numa discussão com 

um aluno ele a ofende dizendo: “Tá vendo? É por isso que a senhora não casa!”. 

Brigite estava com um pacote de folhas na mão e o agrediu. No ano seguinte, 

Brigite torna-se vítima, quando em discussão com uma aluna, recebe um golpe e a aluna 

aperta seu cachecol, só o soltando porque outros alunos intervieram. 

Barros (2014) indica que nem sempre a violência culmina na morte física dos 

envolvidos, mas é certo que se trata de algo decorrente de um ato impensado, é uma 

passagem ao ato alimentado pela pulsão de morte. 

Nas duas situações relatadas, havia instalada uma situação de discussão, contudo 

o ato violento decorre de uma impossibilidade de simbolização. Barros (2014) afirma 

que a violência exclui a possibilidade de articular a palavra, exceto quando o próprio 

gesto violento seja um significante no real. Percebeu-se que, no caso de Brigite, o 

enunciado “É por isso que a senhora não casa!” representou tal encontro, o do 

significante no real. 

Laurent (2013) analisa que o tempo atual apresenta o fenômeno da violência de 

maneira privada e individualizada, diferente da violência massificada por eventos 

globais, como a guerra e outros. Em outras palavras, esses últimos ainda são 
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prevalentes, contudo surgem novas formas de violência, aquelas que ferem ou atingem a 

ferida narcísica dos sujeitos. 

VIII.  Funcionamento fálico – Potência a serviço da falta e do desamparo 

Em dois casos, aqueles das professoras Catarina e Brigite, deduziu-se um 

funcionamento determinado pelo significante fálico. 

Brigite referia sempre levar as situações ao limite, esforçou-se para se manter 

ativa após a violência sofrida e resistiu às licenças que lhe foram concedidas. Ela 

lamentou o traumatismo da violência, ao destacar que tal fato a expôs como “frágil”, ao 

passo que um professor teria de ser “forte”. 

Catarina evidenciava sua insatisfação com a proposta construtivista e defendia o 

“método” tradicional, pois assim mantinha controle sobre os alunos. Ela se referia às 

brincadeiras de infância, dizendo que tinha um problema, “gosto de mandar”, e que, 

atualmente, lhe traz muita satisfação coordenar a construção e reforma de casas. 

Analisou-se que o funcionamento fálico escamoteia a falta constitutiva e, de 

acordo com Pereira (2011), trata-se de uma tentativa de defesa contra castração. Essa 

última, se entendida como uma experiência ruim, pode ser mitigada, pois o falo, 

conforme Costa e Bonfim (2014), é o objeto que pode funcionar de modo a neutralizar 

as experiências ruins. 

Diante da produção do trauma, percebeu-se a queda desse objeto e a imposição 

da percepção de impotência, inibição e fragilidade. Contudo, diferente dos outros 

professores, nesses dois casos, depreende-se uma relativa recuperação pós-traumatismo. 

Catarina se adapta no processo da segunda adaptação funcional e assume a 

secretaria de uma escola. Ela se referia que “[...] ali tomava conta de todos os processos 

administrativos.”. 

Brigite adaptou-se na sala de leitura da escola em que é lotada e espera pela 

aposentadoria, que sairia em poucos meses e já planejava esse novo período com 

viagens e a realização de cursos. 

Assim, a lógica de um funcionamento fálico possibilitou inferir que o trauma 

produziu-se relacionado a tal condição e se considera, ainda, que possa ter sido fator 

predisponente à medida que escamoteava a falta e o desamparo. Contudo a retomada à 
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posição de funcionamento fálico permitiu a esses dois sujeitos uma reorganização 

psíquica que não foi observada nos outros casos constituídos.  

IX. A escola como dejeto 

Em Perspectivas dos escritos e outros escritos de Lacan, Miller (2011) afirma 

que a descoberta de Freud permite considerar que as formações do inconsciente, tais 

como: o sonho, o lapso, o ato falho e o sintoma, são dejetos da vida psíquica – rejeitos 

do mental. Amparado no ensino de Lacan, Miller (2011) discute o dejeto e o define 

como um rejeito, algo expulsado e evacuado. 

Em absolutamente todos os casos analisados em que se deduziu o trauma a partir 

de uma situação vivida na escola, percebeu-se uma reconfiguração desse objeto 

(escola): antes, era objeto de satisfação e investimento libidinal; na condição de trauma, 

passa a ser objeto rejeitado. 

Os professores relatavam sensação de medo, pavor, indisposição, angústia ao 

pensar no retorno ao trabalho finda a licença. A Professora Clara pede exoneração e 

teve dificuldades de voltar à escola para retirar seus materiais pessoais de seu armário. 

Valquíria ficou meses sem acessar um cômodo de sua residência, no qual 

guardava seus materiais e preparava suas aulas. 

Glória Maria relatou que, antes de adoecer, preparava suas aulas com afinco e 

determinação, aprofundava-se em pesquisas para fundamentar bem suas aulas, mas que, 

em razão do sofrimento, tem feito apenas o “básico”. 

Essas situações demonstram o que Freud e os autores contemporâneos 

evidenciam como um importante sinal da produção do trauma: a desordem no 

psiquismo, na economia libidinal, ou seja, o que antes era objeto de investimento torna-

se desinvestido, um rejeito, algo expulso, ejetado, um dejeto.  

Se a escola se reconfigurou, na economia libidinal dos professores, em objeto 

dejeto, é possível considerá-lo como o refugo de uma operação mental, o recalque. Por 

esse motivo, seu caráter de estranheza para os professores e ambiguidade na medida em 

que esse objeto se tornou estranho e, ao mesmo tempo, foi íntimo e familiar, e habita o 

sujeito, em razão da sua história com esse objeto. Por causa disso, Miller (2011) 

defende a salvação pelo dejeto, pois a operação que o produziu reteve a pedra preciosa, 

o saber que não se sabe.  
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Por fim, essa posição [de dejeto] pode ser entendida, de acordo com Miller 

(2011, p. 227), como decorrente de “[...] uma revelação de saber que carrega com ela a 

realização de uma satisfação e, se posso dizer, o desenvolvimento durável de uma 

satisfação superior”, possível, é claro, a partir do dispositivo analítico. Portanto o 

trabalho analítico deve considera-lo como o indicador para os conteúdos recalcados. 

Encerra-se esta seção e damos início às Considerações Finais. 
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5. Considerações finais 

 

A verdade é sempre um contato interior inexplicável.  
[...] Enquanto eu tiver perguntas  

e não houver respostas, continuarei a escrever. 
 Clarice Lispector, A hora da estrela 

 

O longo percurso deste trabalho permitiu tecer várias considerações e, a fim de 

buscar maior clareza e objetividade, decidimos colocá-las em algumas categorias gerais, 

como se seguem: 

i. O levantamento bibliográfico sobre o trauma e a discussão estabelecida 

permitem a seguinte síntese: 

 Primeiro, a importante distinção entre traumatismo e trauma: o primeiro 

entendido como o evento, a circunstância, o fato externo que incidiria sobre o sujeito. 

Por conseguinte, o trauma foi conceituado como a condição a posteriori do traumatismo 

e está ligado às condições psíquicas do sujeito. Por esse motivo, não há relação de 

determinação nesse sentido, ou seja, de que todo traumatismo decorrerá em trauma. 

 Assim, não há referencial quantitativo para determinar a produção do trauma e, 

em contrapartida, é indispensável reputar às condições constitutivas do sujeito para se 

verificar o estabelecimento do trauma e suas vicissitudes. 

 Isso posto, primeiramente, depreende-se que não importa o quanto um evento 

traumático foi contuso, imponente, ou o quanto foi sutil e trivial. Importam, sim, as 

condições psíquicas e a pré-disposição do sujeito. 

 Em segundo lugar, é importante destacar que a produção do trauma está 

intrinsecamente relacionada ao estado de desamparo do sujeito, isto é, a suscetibilidade 

ao trauma tem vinculação com a experiência constitutiva do desamparo. Do ponto de 

vista psíquico, o estado ou a posição de desamparo se relacionaria com as possibilidades 

de um sujeito diante do seguinte enigma: o que sou para o [desejo do] Outro? 

 O terceiro ponto a destacar é que a maior evidência da condição de trauma é a 

desmobilização das defesas egóicas e o distúrbio na dinâmica das energias psíquicas de 

um sujeito. Laurent (2004) evidencia que o trauma é marcado por um processo de 

ruptura, de descontinuidade e que, assim, pode levar à formação de sintomas, ao 

sofrimento e ao ganho secundário delas advindo.  
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 O quarto destaque fica por conta de Lacan (1973-1974), quando formula que o 

trauma é decorrente de um furo, de uma cisão ou separação de um objeto de gozo. 

Assim, estamos remetidos à cena primitiva, ou ao trauma primevo, que imprime uma 

marca inapagável da castração do gozo com o Outro. O traumatismo, que produziria 

potencialmente o trauma, atualizaria essa cena primitiva. Esse é o encontro com o real. 

Relaciona-se a essa discussão o aforismo lacaniano “não há relação sexual”, ou 

seja, não existe a possibilidade da completude com o outro, ou com qualquer objeto. O 

embate com essa impossibilidade pode produzir o trauma, pois ratifica o estado de 

desamparo. 

Em quinto e último lugar, salienta-se que o trauma é uma experiência que marca 

a existência de todos e ocorre que alguns estariam mais “disponíveis” à produção do 

trauma, que seriam reedições da cena traumática primitiva. Por esse motivo, não há 

como eliminar o real da experiência constitutiva de um sujeito, nem muito menos, de 

impedir sua emergência, seu retorno.  

A grande questão que se pode impor é: o que se pode fazer a partir do encontro 

com o real? Teríamos, por um lado, a possibilidade de permanecer na miséria neurótica, 

desenvolvendo a inibição e outros sintomas. Por outro, considerando que o trauma 

decorre de um encontro com o real e que a invenção é a forma para lhe dar borda e 

contorno, concordamos com Brousse (2014), quando expõe que a Psicanálise pode 

propor a retirada de um ensinamento a partir do trauma. 

ii. No tocante à hipótese, à pergunta nuclear da pesquisa e aos objetivos, foi 

possível estabelecer: 

Primeiro, quanto à hipótese formulada de que o trauma pode ter efeito positivo, 

a análise do corpus demonstrou que a maioria dos professores padece em razão do 

trauma. Eles se inibem, desenvolvem um estado depressivo e quadros sintomáticos 

sugestivos de transtornos de ansiedade. 

Esses docentes, como forma possível de responder ao sofrimento, 

desenvolveram o isolamento voluntário, a felicidade da quietude, tal como o nomeia 

Freud (1930/1987) e que caracteriza o recuo do desejo. 

Diferentemente, um único professor pareceu, diante da produção do trauma, 

orientar-se pelo desejo. Consideramos essa uma conjectura em razão da literatura 
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afirmar que o desejo é resultado de uma operação analítica e que o professor em questão 

não relatou experiência em análise. 

Dessa maneira, se há efeito positivo no trauma, ele decorre da produção de um 

desejo decidido (LACAN, 1974/1993), que possibilitaria mediante o real a invenção 

(LACAN, 1975-1976/2007). Do contrário, o trauma produzirá sofrimento, 

desorientação e inibição. 

Segundo, a pergunta que acompanhou o percurso desta pesquisa com base no 

problema foi: “Por que, em razão do trauma, alguns sucumbem e alguns se 

dinamizam?”. 

Freud e Breuer (1893-1895/1996) discutem a semelhança constitutiva da neurose 

histérica e traumática e, dessa forma, percebem que, nessas condições, era muito 

comum a formação da miséria neurótica, constituída da covardia moral, um recurso 

defensivo do ego. O corpus da pesquisa demonstra que, diante do sofrimento, a saída 

possível, em razão da cessão do desejo, foi o desenvolvimento dos sinais da miséria 

neurótica, ou seja, o sintoma. 

E se, por outro lado, diante da evidência do trauma, um professor pareceu 

dinamizar seu processo, criar e inventar, tal ação pareceu que só foi possível em razão 

de um desejo decidido, desidentificado do desejo do Outro, que é resultante da falta e 

constituído como um orientador e baliza da existência do sujeito. 

Desse modo, podemos indicar suscintamente: se muitos sucumbem, atribui-se à 

cessão do desejo; se poucos se dinamizam e podem inventar, reputa-se ao desejo 

decidido (LACAN, 1974/1993). 

Em terceiro e último lugar, considera-se que os objetivos estabelecidos foram 

contemplados, pois se evidenciou o trauma como um aspecto constitutivo do psiquismo 

e que se faz atualizar à revelia. O trauma é o efeito do encontro com o real, com o 

irrepresentável de uma experiência e, sendo a resultante de uma ruptura, a desordem no 

psiquismo é o seu estigma.  

Buscamos estabelecer a relação do traumatismo e da produção do trauma e, 

dessa, decorre a percepção da importância em se considerar a condição psíquica do 

sujeito [desamparo e a cessão do desejo] quando do evento traumático.  
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Assim é que destacamos a importância em se mover e deslocar a importância da 

cena traumática para as condições do sujeito. 

Ainda em relação aos objetivos desta pesquisa, verificamos que os efeitos 

psíquicos do trauma são, em uma única palavra, uma desordem,21 manifesta no estado 

depressivo, nos transtornos de ansiedade (angústia), na inibição, ou seja, na miséria 

neurótica. 

E, por fim, o último objetivo afigurou-se contemplado, ao percebermos que o 

mecanismo psíquico que possibilitou uma prática docente criativa, inventiva e 

inovadora mantém relação com a posição de um desejo decidido (LACAN, 1974/1993). 

iii. Quanto à análise do corpus desta pesquisa, constituído das his(es)tórias dos 

professores, deduzimos as seguintes considerações em coerência com os 

postulados teóricos: 

Primeiro, as evidências da produção do trauma decorreram de situações que 

foram desde a violência física e ameaça à vida até uma avaliação de desempenho 

negativo e um relacionamento conflituoso. Importa destacar que, na condição de 

trauma, essas causas levam a avaliar e considerar não somente o estímulo causal, mas 

também e particularmente, a condição psíquica do sujeito. 

Segundo, nos casos analisados, quando identificados os indícios de produção do 

trauma, foi possível relacioná-los com o estado de desamparo do sujeito e se percebe a 

condição de estar sem recursos e de incapacidade de ajudar a si mesmo, as quais 

caracterizam o estado de desamparo. 

Terceiro, em dois dos casos analisados (professoras Catarina e Brigite), foi 

possível inferir um movimento ou uma orientação fálica. O falo foi compreendido na 

sua função significante, ele é uma insígnia, um simulacro. Costa e Bonfim (2014) 

enfatizam-no como o objeto poderoso, perpetuador da vida e neutralizador de coisas 

ruins. Lacan (1962-1963/2005) postula que tal orientação é a da potência. 

Lacan (1958/1998) destaca que a criança quer ser o falo para satisfazer o desejo 

materno. Nos casos constituídos, pareceu que a orientação fálica apresentou-se como 

uma defesa contra o próprio desejo, ou seja, o trabalho docente assumido como objeto 

para o Outro e a impossibilidade de se constituir como sujeito desejante. 

                                                           
21 Grifo nosso para realçar e enfatizar. 
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Assim, percebeu-se que tal orientação, sustentada à custa de um semblante e de 

um enredo de controle e poder, dissimula o estado de desamparo. O trauma pareceu ter 

se estabelecido quando o semblante e esse enredo são desconstruídos, ou seja, enquanto 

as defesas foram depostas. 

Por outro lado, nesses dois casos citados, percebeu-se que esses sujeitos 

encontraram saídas, mesmo estando em sofrimento, isto é, apesar de padecer em razão 

do trauma o psiquismo pareceu ter se reequilibrado e se reputa esse fato ao 

restabelecimento da orientação fálica, que é a da potência. 

Quarto, a análise dos casos permitiu considerar a presença do excedente 

pulsional a governar tanto os alunos como os professores. No caso dos nossos docentes 

entrevistados, percebemos a intensidade e o envolvimento que os impelem ao trabalho, 

confrontando-os com o impossível,22 com o exercício de um poder que encontra seus 

limites na castração. O limite e a impossibilidade não podem ser subjugados, quando de 

fato, a eles nos sujeitamos, pois assim somos constituídos. 

É oportuno destacar que o embate com o impossível implica a produção do pior 

(LACAN, 1972-1973/1996) e, assim, tal afronta pode culminar na geração da 

impotência e na suscetibilidade ao trauma. 

Quinto, a constituição do corpus da pesquisa e a análise permitiram considerar 

que a escola apresenta problemas, como a violência velada e desvelada, uma eventual 

falta de apoio aos professores, preconceito racial, entre outros, contudo crê-se que sejam 

a extensão do macrocosmos social.  

No entanto mereceu destaque a condição particular de cada professor e eles 

reconheceram – a análise também permitiu constatar – que o sofrimento psíquico tinha 

antecedentes importantes que os ratificavam no estado de desamparo. Desse modo, a 

produção do trauma, se relacionaria muito mais a um evento antecedente – o trauma 

primitivo, a experiência do desamparo primevo – do que somente ou exclusivamente a 

um evento vivido e experimentado no exercício do trabalho. 

Em sexto, e como última consideração deste Item, quando os professores foram 

inquiridos sobre a escolha pelo magistério, para todos eles, a docência não havia sido a 

                                                           
22 O impossível está sendo discutido na óptica do aforismo freudiano das três profissões impossíveis, 
entenda-se que impossível não é inexequível, mas aponta para um inalcançável estrutural (VOLTOLINI, 
2011).   
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profissão inicialmente desejada, ou seja, a escolha era consequência da disponibilidade 

da formação, do incentivo dos pais e até por outros motivos.  

Essa condição impõe uma desorientação diante do desejo do Outro, já que o 

desejo, quando resultado de uma desidentificação, produz orientação. Em consequência, 

depreende-se que, diante da desmobilização das defesas impostas na experiência do 

traumatismo, da ruptura em razão da insurgência do real somado à desorientação em 

razão de um desejo identificado ao Outro, o sujeito se torna ainda mais suscetível à 

produção do trauma. 

Em apenas um caso analisado – o da professora Nadir –, foi possível observar 

que, apesar da opressão materna, do preconceito, da ameaça e da ofensa sofrida em 

decorrência do trabalho como professora, permaneceu em movimento. E, ainda mais, 

numa dinâmica criativa e inventiva. Analisou-se que esse deslocamento, de um lugar 

comum (o adoecimento) para um lugar singular (o da invenção) pode ser considerado 

como evidência de um desejo decidido que a serviu como um orientador, uma baliza. 

Em “Televisão”, Lacan (1974/1993) discute com seu interlocutor, afirmando 

que, ao se enveredar no trabalho com o inconsciente, se exorta e exige um desejo 

decidido. Por conseguinte, Laurent (2010) faz referência ao desejo decidido como 

decorrente do processo de análise, localiza-o, inclusive, como uma indicação do fim de 

análise.  

Assim é que um desejo decidido caracterizou-se como resultante da 

desidentificação ao desejo do Outro, ou seja, da possibilidade de desonerar-se das “[...] 

escórias herdadas do discurso do Outro” e em “[...] não contentar-se em dizer o que os 

outros quiseram, não se contentar em ser falado por sua família [...] (MILLER, 2009, p. 

142). 

iv. Momento de concluir 

 O tecido desta pesquisa foi composto por muitos fios, partiu das questões que 

mobilizam este aluno-pesquisador, passou por fundamentos teóricos de boa envergadura 

e ganhou um colorido – apesar das histórias de sofrimento – quando retratou a 

experiência profissional e de vida de alguns professores. 

 A análise, que possibilitou a construção dos casos, foi o fio que garantiu a 

coesão do tecido como um todo. E, talvez, tenha oportunizado a percepção de que a 

dimensão do sofrimento psíquico deve ser reconhecida, e não, marginalizada. Por outro 



238 
 

lado, um fio muito discreto e forte atravessou esse tecido – o da possibilidade da 

invenção diante do caos. 

Estimamos e apostamos no trauma como um possível ponto de guinada, pois, 

como buraco/furo (“trou”) aberto no imaginário e no simbólico, faz emergir o real, 

desse encontro pode-se produzir o trauma, apesar do sofrimento e do sintoma, alguns 

podem se dirigir também ao que particulariza e proporcionando a invenção singular 

(BARROS, 2015). 

Dessa forma, retomo a epígrafe que abre a introdução deste trabalho: “[...] uma 

das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar 

de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio ‘apesar 

de’ que nos empurra para frente. Foi o ‘apesar de’ que me deu uma angústia que, 

insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida.” (Clarice Lispector, Uma 

aprendizagem ou o Livro dos prazeres). 

Por esse motivo, apesar da dor, pois todo pesquisador pesquisa uma “dor que 

deveras sente”, foi possível criar e sustentar uma tese. Esperamos que a capacidade de 

emancipação do (deste) ser humano seja (tenha sido) suscitada, ou seja, que possa “[...] 

alargar a compreensão do homem sobre si mesmo e para a eficácia da ação dele sobre 

sua vida [...].” (VOLTOLINI, 2017, p. 318). 

E, apesar do real do trauma, tendo um desejo decidido, pareceu ser possível 

sermos empurrados para frente, recriando e inventando a existência!  

 

E é por isso que, quando a mim alguém  
Pergunta tua profissão, não digo nunca  

que és pintor ou professor 
 (palavras pobres que nada dizem  

de tais surpresas); 
 - É inventor, trabalha ao ar livre  

de régua em punho,  
janela aberta sobre a manhã. 

 
(João Cabral de Melo Neto: O Engenheiro, 1945) 

 
(Esse poema intitula-se: Vicente do Rego 

Monteiro, uma homenagem de João Cabral de 
Melo Neto àquele que o lançou no mundo da 
poesia na década de 1940. Vicente foi Pintor, 

Professor, Poeta e Desenhista).  
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ANEXOS 

 

A. Roteiro de perguntas para entrevista com professores 

 

CONHECENDO O PROFESSOR 

1. Qual o local (região e bairro) em que reside e trabalha? 

2. No momento, você está trabalhando em escola? Está em sala de aula? Qual 

escola/ano/série?  

3. Em qual instituição se formou (nome e local)? 

4. Em qual área se formou (curso / ano em que se formou)? 

A IDENTIDADE DOCENTE E UMA POSSÍVEL CRISE 

5. Quais foram as razões que motivaram a sua escolha da docência? 

6. Você tem dúvidas ou questiona a escolha da docência?  

7. Já teve vontade de mudar de profissão? (Se afirmativo, continua): O que 

possivelmente teria influenciado essa vontade? Por que não mudou de profissão? 

INVESTIGAÇÃO SOBRE O “MAU ENCONTRO” / TRAUMA 

8. Quais foram as escolas em que já trabalhou (local e período)? Qual foi a 

impressão que teve em razão dessas experiências? 

9. No trabalho como professor, passou / enfrentou situação inesperada? (Se 

afirmativo, continua): Como reagiu / se comportou? Quais foram os efeitos sobre 

você e seu trabalho docente? 

10. Já observou situação inesperada / surpreendente / inusitada vivenciada por outra 

pessoa em sua atividade como professor? (Se afirmativo, continua): Como reagiu? 

Houve efeito sobre você e seu trabalho docente? 

11.  Foi vítima de violência em decorrência do trabalho como professor? (Se 

afirmativo, continua): Relate. Como lida, hoje, com as consequências da situação 

de violência. Você acredita que tenha ficado alguma “marca” em razão da situação 

vivida? 

12. Já presenciou situação de violência no contexto da escola (professor – aluno) / 

(aluno – aluno)? (Se afirmativo, continua): Como reagiu? Houve efeito sobre você 

e seu trabalho docente? 
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SOBRE O “MAU ENCONTRO” COM OUTROS DA EDUCAÇÃO 

13. Como percebe a sua relação / ou como você lida com as políticas públicas de 

educação (ou seja, com os planos, orientações, projetos da esfera pública, materiais 

didáticos etc.)? 

14. Como tem sido sua relação com os alunos?  

15. Como tem sido sua relação com os familiares dos alunos? 

16. Como é a relação com colegas professores / coordenadores / diretor? 

INVESTIGANDO O BEM / MAL-ESTAR DO PROFESSOR 

17. Sente-se motivado para o trabalho como professor? 

18. Quais suas perspectivas para o trabalho como professor (como vê o futuro como 

professor)? 

19. O que na sua atividade profissional lhe causa bem-estar? E mal-estar? 

20. Seu trabalho como professor interfere na sua vida pessoal? Como? 

21. Como está sua saúde? Você acha que algum mal-estar está relacionado com sua 

atividade como professor?  

22. Já chegou a adoecer em razão da atividade profissional? (Se afirmativo, 

continua). Houve afastamento? (Se afirmativo, continua). Por quanto tempo? Como 

foi a adaptação quando do retorno?    
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B. His(es)tórias de professores 

  

Entender “as mulheres”? 
Nem tente... 

Generalizar?  
Impossível... 

 
Não há mistério... 

Em cada mulher um universo... 
Um olhar 
Um sentir 
Um falar 
Um viver 

[...] 
Eliane Stahl 

  

Este anexo compila oito his(es)tórias de professores e constituem o corpus que 

originou a base para o Capítulo 4 de análise desta pesquisa.  

 

B.1 Professora Valquíria: Aquela que canta e encanta! 

 

[...] a figura da Valquíria: ela é matadora de 
homens – em qualidade de mensageira de Odin, é 

bem verdade, é de executante das suas sentenças – 
mas é, ao mesmo tempo, uma sedutora:  
não há quem resista aos seus encantos 

propriamente mágicos.  

Régis Boyer, Mulheres viris. 

 

B.1.1 Apresentação da Professora 

 Valquíria foi muito generosa ao conceder a entrevista em um sábado pela manhã 

na clínica de psicologia deste aluno pesquisador. É digno de nota que a professora 

reside em uma região oposta àquela onde se localiza a clínica e, assim, denota, no 

mínimo, interesse e boa vontade. Na ocasião, mobilizou seu filho que dirige para ela 

toda vez que necessita de se locomover, em razão de os medicamentos que vem 

utilizando a impossibilitarem de dirigir. 
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 Destaco sua simpatia e uma voz “exuberante”. Chegamos juntos à clínica onde 

me concederia a entrevista. Tomando a iniciativa de se apresentar, me pergunta se sou 

eu que vou entrevistá-la. É extremamente comunicativa e seu tom de voz “marca 

presença”. 

 A escolha da epígrafe que abre esse relato se deve à impressão inicial que me 

causou e ao que esse relato irá revelar páginas à frente – o seu gosto pela música e a 

capacidade de “en-cantar”. Seu codinome Valquíria foi escolhido por ela mesma, pela 

simples razão de que gosta do nome. 

 Ela cursou magistério depois que se casou, iniciou sua carreira em escolas do 

estado de São Paulo como estagiária e ingressou no curso superior de Pedagogia. 

Permaneceu cinco anos vinculada à rede estadual de ensino, posteriormente prestou 

concurso na prefeitura de sua cidade. E, tendo sido aprovada, assume seu cargo e inicia 

pós-graduação em Gestão Educacional e Orientação Educacional. 

Atualmente, soma dezenove anos de trabalho na rede municipal de ensino, 

quatro anos iniciais como professora em sala de aula e, depois, mais de dez anos como 

orientadora educacional. Nos últimos anos, solicitou retorno para assumir sala de aula e, 

no momento, está em função adaptada. 

 É casada, tem dois filhos já adultos e um neto. 

B.1.2 O trabalho como Orientadora Educacional e o sofrimento psíquico  

 Valquíria exerceu a função de Orientadora Educacional por dez anos ou pouco 

mais na rede municipal de ensino da cidade em que reside. Ela localiza seu adoecimento 

ou a piora do quadro quando decide deixar a função de O.E. para voltar a assumir sala 

de aula. Por várias vezes, em seu relato, reconhece que sua “doença” surgira quando do 

exercício da função de O.E. Durante esse período, destaca uma relação muito próxima, 

afetuosa e, ao mesmo tempo, conflitante com sua diretora. 

 A Professora comenta um episódio em que a secretaria municipal de ensino 

mudara o nome da escola para “Valquíria de (.....)” [o nome da escola, por coincidência 

era seu primeiro nome, suprimi o prenome verdadeiro, o sobrenome e mantive seu 

codinome para preservar sua identidade]. Ela afirma que a diretora ficara “p...”, pois era 

o nome de sua O.E., e não, o dela (diretora) a compor o nome da escola.  
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Valquíria revela que a relação entre as duas era difícil, pois a diretora era 

autoritária, mas reconhece que também poderia ter sido, em diversas vezes, nas suas 

palavras, “[...] talvez, eu também seja autoritária!”. 

 Ao detalhar como se relacionavam, refere que, ao mesmo tempo em que sua 

diretora era uma pessoa difícil e ríspida, “[...] era muito sincera, muito sincera, mas uma 

sinceridade de uma maneira que doía em mim [...] era uma relação de amor e ódio.”. 

Em razão desses conflitos, procurou um psicólogo e iniciou psicoterapia.  

Uma frase da sua diretora que lhe causava muita angústia e que sempre discutira 

em psicoterapia era: “Você tem aprender a mandar, você tem que mandar, você é muito 

frouxa, você não pode ser amiguinha do professor, você não pode ser amiguinha do 

aluno!”. 

 Valquíria justifica sua posição como O.E. que era a de ser a ponte entre as 

necessidades de alunos, pais, comunidade e escola, como um suporte para essas partes, 

aproximando-os da escola. E essa ação a tornava muito querida e seu trabalho, muito 

apreciado.  

A professora refere que, por fazer seu trabalho dessa maneira e obter a 

cumplicidade de alunos, pais e comunidade, era criticada pela sua diretora. E declara 

que isso a incomodava e que, por várias vezes, por não compreender, chorava e chorava 

muito. 

 Em uma das discussões com a diretora afirmou: “Eu faço psicólogo por causa de 

você!”, que lhe respondeu “Eu também faço!”. E a professora completou: “Você é uma 

pedra no meu sapato! Mas eu vou aprender a lidar com você!”.  

Foi uma experiência de mais de dez anos, permeada por conflitos e 

ambivalências. Valquíria afirmou várias vezes quanto ao afeto que sentia pela pessoa de 

sua diretora: “Amor, amo de paixão!” e que declarava a ela que a conhecia muito bem, 

“[...] os seus dois lados” o “bom” e o “ruim”. 

 Os relatos da professora evidenciavam várias situações de conflito e 

desentendimentos acerca de uma situação típica, a de que Valquíria defendia muito as 

pessoas. Ela relata um fato: sua diretora sempre criticava um guarda da escola e, por 

outro lado, Valquíria o defendia, provocando a gestora, que afirmava não entender o 

porquê de ela defender tanto as pessoas. 
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 Um fato importante parece ter determinado seu pedido de saída da função de 

O.E. para voltar a assumir uma sala de aula: era uma confraternização de fim de ano e 

Valquíria se dirige à sua diretora para dar um abraço e ela o recusa, afirmando “Não 

quero seu abraço!”. A professora percebe que os presentes notaram o fato e ficou então 

muito angustiada, com vontade de chorar, mas “segurou o choro”. Então, ela saiu do 

ambiente, foi para a área externa da escola, conversou com outras pessoas e, se sentido 

“angustiada”, pediu para seu filho vir buscá-la. Ela sentiu muita vergonha por sair assim 

da escola, sem se despedir de ninguém e com o mal-estar que havia sido percebido pelas 

pessoas presentes na confraternização. 

 Pediu a seu filho que fosse dirigindo o carro, pois queria esquecer, gritava, 

chorava, e as pessoas da escola lhe enviavam mensagens perguntando o que havia 

ocorrido. Nesse dia, circulou com o carro para se distrair. Era fim de semana e, na 

segunda-feira, ao voltar para a escola, encontra com sua diretora, que lhe conta que 

encontrara a supervisora das O.Es. e que havia lhe dado um saudoso abraço, ao que 

Valquíria responde: “Nossa, você abraçou a Josefa! Mas você não gosta dela! Por que 

você abraçou a Josefa? Porque você negou um abraço para mim?”. A professora afirma 

que, após todos esses eventos e especialmente esse último: “[...] percebi que comecei a 

ficar doente mesmo!”. 

 No ano novo que iniciava, Valquíria anunciou que iria à secretaria de educação 

solicitar sua sala de aula de volta e que deixaria o cargo de gestão. A diretora e sua vice 

também decidiram deixar seus cargos e a escola ficou somente com a coordenadora 

pedagógica como membro da equipe da gestão anterior.  

B.1.3 O retorno para sala de aula e o adoecimento 

 Esse processo foi assumido com muita dificuldade, conforme relata Valquíria: 

rotinas, normas, processos, regulamentos e tecnologias são muito dinâmicos e vão 

sempre sendo renovados. A docente refere ter tido uma dificuldade grande, mas, para se 

enturmar com os professores, não foi problema, a questão era “ser professora de novo”. 

Era tão complicada essa adaptação que sentia que “[...] estava indo todo dia para um 

matadouro, para um velório, para qualquer coisa, eu estava muito angustiada, muito, 

muito, estava super angustiada!”. 

 Assumira, então, uma turma de terceira série, crianças com idade entre oito e 

nove anos, tinha uma auxiliar na sala de aula que havia estado sob sua supervisão 
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quando era O.P. e se referiu a ela como “um ombro”, uma ajuda imprescindível nesse 

momento novo de adaptação e que, graças a ela, conseguiu a muito custo trabalhar com 

a sala de aula. Ratificou a importância de tratar bem as pessoas, pois foi dessa forma 

que obteve ajuda num momento tão delicado de sua vida. 

 As colegas professoras lhe perguntavam se havia se arrependido de deixar o 

cargo de O.E. e ela respondia que não, mas reconheceu na entrevista concedida que sim, 

se arrependeu, pois, quando O.E., tinha oportunidade de trabalhar com adolescentes que 

são sua grande paixão. Gosta dos pequenos, mas sua linguagem é com os maiores, pois 

“adora adolescentes”, foi o que afirmou. 

 Apesar do apoio recebido de sua auxiliar, as dificuldades de adaptação 

persistiam, tinha dificuldade com o barulho, a indisciplina dos alunos, o planejamento, 

as exigências e cobranças. Todo esse quadro a sensibilizava e percebia que, por 

pequenos estímulos, chorava, até mesmo diante de seus alunos.  

Referiu que os alunos gritavam na sala de aula, que destacavam seus “defeitos 

físicos” e disse que tudo isso a descompensava. Ela ressalta que, em outros tempos, 

saberia lidar muito bem com tudo isso, mas que, nesse momento, lamenta e não 

consegue mais. 

 Terminou o período letivo com essa turma de terceiro ano e, pela experiência 

não tão bem sucedida e mal adaptada, solicitou nova possibilidade de escolha. Teve a 

opção de ir para a educação infantil, mas seus familiares insistiram para que continuasse 

com a escolha inicial e que não arriscasse uma nova turma e nova escola. Contudo 

assim escolheu, considerando que trabalharia no período da manhã e que, ao meio dia, 

já estaria liberada.  

Essa experiência de migrar do ensino fundamental para o infantil a fez concluir 

que, se já estava perdida no fundamental, estaria muito mais no infantil. E, nos 

primeiros dias de trabalho pensou: “Gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu 

olhava aquelas vinte e cinco crianças que têm cinco anos de idade e não sabia o que 

fazer!”. 

 Valquíria afirma que não tinha problemas quanto à questão afetiva com as 

crianças, “[...] que carinho não era problema” e que, ao contrário, as crianças grudavam 

nela na hora de ir embora, mas que não sabia como trabalhar com elas. Solicitou ajuda 

da coordenadora pedagógica que prometeu ajudá-la, mas não se sentiu atendida. E, em 
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determinado pedido de ajuda, a coordenadora lhe entregara um conjunto de sete 

compact discs (CDs) e uma densa apostila com centenas de páginas para estudar, sendo 

que necessitava de orientação imediata, e não, de tanto material para estudo e aplicação 

em médio / longo prazo. 

 Diante dessa percepção de desassistência, afirmou que ficou “[...] mais 

desestruturada ainda, a minha vida era só chorar [...]”. Certo dia, diante da 

impossibilidade de ir trabalhar, procurou o serviço de pronto atendimento do seu plano 

de saúde. Seu filho a acompanhava e a acolhia em seu choro compulsivo e, em conversa 

com o seu marido, referia que solicitaria exoneração, pois estava perdida, sem ajuda, 

que não sabia trabalhar.  

 Antes ainda dessa procura pelo pronto atendimento médico, havia solicitado 

ajuda na secretaria de educação, acompanhada de uma amiga aposentada que havia 

ocupado cargo de supervisora de ensino. Procurara orientação, ajuda e solicitara 

transferência para a educação fundamental. Sua demanda foi acolhida, orientada e 

estimulada a continuar, sob o estímulo de que conseguiria. Na entrevista, para esta 

coleta de dados, chorando, ela ressalta: “[...] eu não consegui, não deu, eu só chorava!”. 

 No atendimento médico, foi muito bem atendida, a médica pareceu ter 

compreendido sua dificuldade, seu sofrimento e lhe atestou cinco dias de afastamento, 

encaminhou-a para o atendimento com a assistente social do hospital e lhe foi indicada 

uma avaliação psiquiátrica (urgente). 

 Essa avaliação ocorreu em poucos dias e a encaminharam para consulta num 

ambulatório de saúde mental anexo a um hospital psiquiátrico privado da cidade em que 

reside. Foi à consulta com seu esposo e relatou todo o histórico de sofrimento, das crises 

de choro, da falta de sono e que estava com pensamentos ruins, que ouvia vozes e deu 

ênfase ao falar que: “[...] se eu tivesse uma arma de fogo eu não estaria aqui na sua 

presença agora!”. 

 Valquíria percebe que havia deixado a médica preocupada, a psiquiatra se 

ausenta da sala de atendimento e entra com outros três médicos, seu marido chorava e 

Valquíria foi orientada a sair do consultório para se dirigir à outra sala para 

atendimento. Ela resiste, mas diante da equipe muito disposta a acolhê-la, ela se dispõe 

a ouvi-los.  
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Sugeriram a ela receber uma medicação injetável, pois seu marido viria buscá-la. 

Reforçou que não gostaria de ficar internada, olhou para seu marido, ele chorava e essa 

foi a última imagem de que se lembrava, pois lá ficara internada. 

 A internação durara dez dias aproximadamente, lembra-se do marido e seus 

filhos indo visitá-la, “[...] três homens chorando e eu também!” – são suas lembranças. 

Ao décimo dia de internação, seu esposo assina um termo de responsabilidade e solicita 

alta de Valquíria, que lhe foi concedida. Ela passou a frequentar as atividades de 

hospital dia da instituição duas vezes por semana e afirma que, nesse período, sentia-se 

como “[...] um bicho, uma profissional que não tinha nenhum valor, porque eu pedi 

ajuda, eu não entreguei os pontos sem pedir, é duro você perceber que você pede ajuda e 

a ajuda não vem! [...]”. 

 Ela passa sessenta dias de licença e, nesse período, a família cuida e a acolhe de 

maneira muito continente as suas necessidades. Ela não passa períodos sozinha para não 

correr o risco de cometer suicídio, contudo revela que não teria coragem de suicidar 

com faca. Com remédios, poderia ser, mas se não conseguisse seu intento, odiaria se 

ficasse “babona” e que, se tivesse que fazer algo, que fosse bem feito. Para tanto 

pensava que somente com arma de fogo estaria segura, mas então, não pensa mais nisso 

e brinca com seu psicólogo, dizendo que um desastre de avião seria uma boa alternativa 

(risos de Valquíria). 

 Ocasionalmente, ainda pensa em suicídio, mas está bem assistida e sempre leva 

a questão para a psicoterapia ou ao hospital dia. Justifica, dizendo que uma profissional 

não pode ser descartada como ela fora em razão de não ter sido apoiada e atendida e 

evidencia que, quando atendida em perícia no instituto de previdência, o médico 

afirmara que estava bem e que diminuiria quatro dias de sua licença, argumentando 

novamente que estava bem e que indicaria seu retorno ao trabalho em função adaptada.  

 Seu psiquiatra também sugerira adaptação e, assim acontecendo, foi trabalhar 

em uma escola executando trabalhos administrativos. Mas, ainda sensível, refere que 

chorava por pequenos motivos e continuava com uma dosagem alta de medicação, que a 

fazia sentir muito sono. 

 Atualmente, frequenta as atividades de hospital-dia uma vez por semana, relatou 

detalhadamente as atividades e pareceu muito envolvida e bem disposta. Ela revelou 

que foi reconhecida, pois uma colega da secretaria de educação solicitou que fosse para 
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lá transferida, e afirmou que a vida é muito boa, quando tem pessoas que nos 

reconhecem, contudo declarou: “[...] ainda me sinto não reconhecida, mas algumas 

pessoas me reconhecem, porque podiam me deixar onde eu estou [...]”. 

 Quando pergunto a Valquíria se pretende voltar para sala de aula, ela diz 

firmemente que não quer e que “[...] encerrou a carreira sem ela estar encerrada, eu 

encerrei minha carreira!”. Essa afirmação vem acompanhada de um sentimento de 

angústia, ela declara, pois sempre foi professora e que inclusive, quando era O.P., 

intervinha junto aos alunos e trabalhava projetos interessantes juntamente com outros 

professores. 

 Valquíria afirma que, atualmente, não consegue passar em frente à última escola 

em que trabalhou, a de educação infantil (creche) e que, durante esse período, tivera as 

ideações suicidas. A experiência fora tão marcante que a bolsa com seus materiais de 

trabalho ainda estão guardadas sem terem sido mexidas. Aliás, possui em sua residência 

um cômodo com vários materiais de trabalho e que não tem ido a esse espaço, 

justamente por lhe suscitar lembranças desagradáveis, afirma que “[...] esse adoecer foi 

causado por uma falta de reconhecimento.”. 

 Durante a entrevista concedida, Valquíria se interroga a respeito de sempre 

precisar de alguém e se lembrou de quando foi à secretaria de educação para solicitar o 

retorno para o ensino fundamental e necessitou de uma pessoa para ir junto, assim 

interroga: “[...] eu ainda faço essa pergunta para meu psicólogo: por que eu precisei de 

alguém?”. 

B.1.4 A relação com a música e a educação 

   Valquíria não almejava ser professora, assim como muitos têm sonhos 

profissionais, o seu não era com a educação, mas sim, com a arte, com a música. Queria 

ter sido cantora e afirmou: “[...] queria fazer algo que encante!”. Contudo alguns 

obstáculos foram contingenciando suas escolhas e vontades e, dentre eles, ela pontuou: 

“É, mas como que eu ia ser cantora, cantora tem que ser gostosa, tem que ter corpão, 

cabelão, bundão e cantar bem, eu queria ter sido cantora de banda, que toca em baile, 

quase não existe mais, cantora assim que eu queria ter sido, eu queria mesmo!”. 

 E a música se fez presente no seu trabalho como professora: preparava e 

coordenava coral com os alunos, gravava CDs e entregava para eles terem como 

recordação e ainda hoje recebe mensagens dos ex-alunos lembrando desses momentos. 
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Em outras ocasiões, quando em sala de aula, levava caixa de som e microfone e cantava 

para os alunos uma música que estivesse circunscrita ao tema de aula. 

 Os anos iniciais de sua carreira foram os mais positivamente marcantes, era 

animada e muito disposta, articulava os conteúdos da aula de matemática e língua 

portuguesa com música, para chamar a atenção dos alunos; subia na cadeira e até na 

mesa e fazia versos musicais com os conteúdos para contextualizá-los. Lembra que até 

recebia aplausos dos alunos. 

 As razões que a levaram para a Educação não parecem tão claras na sua fala, 

mas é possível perceber que lhe ofereceria uma carreira estável, de certo status social e 

que estaria de acordo com certas predisposições pessoais e, talvez, até mesmo em 

consonância com sua feminilidade e a maternidade. Ela revelou que, como Professora, 

“[...] a gente acaba até exercendo um pouco mãe, sendo um pouco mãe, eu acho que 

toda professora pensa assim.”. 

 Apesar das dificuldades encontradas na relação com sua diretora e, depois, na 

adaptação no seu retorno à sala de aula, Valquíria relata vários momentos em que 

obtinha excelentes resultados no trabalho como professora e O.P. Ela destaca sua 

capacidade de estabelecer vínculo consistente com alunos, comunidade, pais e 

aproximá-los da escola e várias outras situações em que encontrou ex-alunos e percebeu 

que sua passagem pela vida deles deixou uma contribuição significativa, principalmente 

no aspecto relacional e afetivo. 

 Ao longo de seu trabalho como professora, recebera várias homenagens, 

principalmente dos pré-adolescentes, era conhecida por sempre estar muito próxima 

deles. Usava um megafone para ser ouvida por todos. Contudo ressaltou o sentimento 

de frustração por não ter conseguido se manter em sala de aula, referiu ter sido essa a 

maior frustração da sua vida. 
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B.2 Professora Clara: A busca de excelência, contudo, cedida do desejo... 

 

Clara: “Mãe, lá na faculdade é de ser professora,  
não quero, o que eu queria  

fazer era Belas Artes!”. 
Sua mãe: “Não, minha filha, faça, termine!”. 

(Diálogo da professora Clara com sua mãe,  
quando escolheu licenciatura em Artes) 

 

B.2.1 Apresentação  

A professora Clara é formada por uma Universidade Estadual em Educação 

Artística, licenciatura plena e, no momento, cursa o quarto ano do curso de Psicologia 

em uma instituição privada. Há dez anos, pediu exoneração do cargo de professora (P 

II) de alunos do ensino fundamental ciclo II da rede municipal de ensino da cidade onde 

reside no interior do estado de São Paulo.  

No concurso realizado pela rede de ensino, Clara foi aprovada em terceiro lugar, 

escolheu uma escola na região onde residia. Essa escola localiza-se no bairro de maior 

vulnerabilidade social da cidade e é reconhecidamente um bairro em que o tráfico de 

drogas ocorre desveladamente e o índice de violência, de acordo com a mídia local, é 

um dos mais altos da cidade. 

B.2.2 Violência percebida em sala de aula e a sensação de impotência  

A respeito do período em que trabalhou na escola, Clara comenta: “[...] foi bem 

turbulento, um ano bem turbulento!”. Anteriormente ao ingresso na rede de ensino 

municipal, relata que teve acompanhamento de uma psicóloga e uma psiquiatra que 

tratavam da sua condição de estado depressivo, àquela época em remissão. Os referidos 

profissionais recomendavam e estimulavam seu retorno à atividade profissional, 

entendendo que seria “importante para sua autoestima”.  

Suas atividades profissionais haviam sido paralisadas em razão de mudanças 

constantes do esposo que tinha uma atividade de trabalho “itinerante” e também em 

razão de um tratamento de câncer de tireoide em 2002. 

Assim, em 2005, é aprovada no processo seletivo e assume sua vaga nessa 

escola e destaca que lidava com situações muito complicadas, pois os alunos eram 

agitados, muitos violentos e de uma violência banalizada, que se tornara comum e 
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cotidiana. Ela relata que, em conversa com outros professores, percebera que os alunos 

de determinada sala de aula faziam uma espécie de combinado no qual durante uma 

semana um pequeno grupo era o agressor e na semana seguinte esse papel passava para 

outro grupo, os grupos não se agrediam, eles agrediam aqueles que não faziam parte 

desses grupos. Enquanto um grupo agredia, o outro ficava como expectador. 

A violência entre alunos era verbal e física e era comum utilizarem os móveis da 

sala de aula e o material didático para se agredirem, como as cadeiras e recipientes de 

lixo. Clara destaca com ênfase o fato de que a direção tinha uma preocupação para que 

os alunos não saíssem da sala de aula e insistia junto aos professores que assim os 

contivessem. Ela lembra como era comum ter de ficar em pé defronte a porta da sala de 

aula, pois não havia como trancá-la e, assim, fixava o pé na porta para impedir que os 

alunos saíssem.      

Em determinado dia, lembra ela, um professor a chama para conversar na porta 

da sala de aula, enquanto os alunos se dispersam e iniciam uma briga. Uma aluna pega a 

cadeira da mesa do professor e joga em outro aluno, mas a cadeira é desviada e vai em 

direção de Clara. O professor com quem ela conversava estava de frente para essa 

bagunça e com a mão impede que a cadeira acerte a cabeça de Clara. Mesmo com 

situações desse tipo, ela considera que seu maior receio era de que eles se 

machucassem, tamanha a intensidade de seus comportamentos. 

Em outra situação relatada, afirmou que: “[...] uma menina, uns nove anos, 

quarta série, ela chutava tanto o colega, mas tanto, eu não sabia o que fazer com aquilo, 

aí eu enlouqueci né, eu enlouqueci assim né, a gente não tinha muito a quem recorrer, 

eu vou recorrer a quem? Né, é bem difícil. Sentia impotência, total impotência, total...”. 

Clara relatou várias outras situações que a fizeram se sentir impotente. E foram 

situações marcantes e que, eventualmente, emergem à sua lembrança. Emocionada, 

disse ter tido uma turma de oitavo ano em que os alunos se penduravam no ventilador e 

que, nessa mesma sala, a diretora havia chamado o pai de um aluno para vir buscá-lo. 

Após a gestora conversar com o pai, autorizou-o a buscar o aluno na sala de aula 

– era a aula de Clara e o pai pediu para levá-lo. Quando o recebe, ela referiu que jamais 

imaginava que testemunharia tal cena: o pai espancava o aluno. A professora afirmou 

que se sentiu horrível e que essa cena ficou marcada. O aluno agredido evadiu da escola 

e não souberam mais informações. 
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Clara levanta críticas à direção da escola que, diante da dúvida e da incerteza 

sobre como conduzir situações desse tipo, acaba recorrendo aos pais para resolverem 

todo tipo de problema. 

B.2.3 Avaliações negativas 

Nessa escola em que Clara trabalhou, os professores mudavam de sala (turma) 

findo o horário da aula, ou seja, não tinham “sala fixa”. Em uma dessas mudanças, ela 

conta que chegou a uma sala em meio ao que denominou como “explosão de uma 

bomba atômica” em que os alunos se batiam, jogavam objetos uns nos outros e que a 

desordem era tão grande que não conseguia chegar à sua mesa e muito menos fazer a 

chamada. 

Desse fato, decorreu uma repreensão para ela, feita pela equipe de gestão e foi 

oficializada a advertência, lavrada ata com testemunha e assinaturas oficiais. Referiu ter 

se sentido humilhada e que essa fora a primeira vez que tal fato ocorria 

profissionalmente. Ela considerou a advertência injusta e descabida. 

Ao longo de um ano de trabalho nessa escola, teve três avaliações e, em duas 

delas, o resultado era “péssimo”, conforme afirmou, o que atestava sua incompetência 

profissional. Queixou-se e alegou que era pontual, que assinava o livro de ponto e que 

sua avaliação registrava atrasos, dessa forma considerou-se novamente injustiçada. 

Depois de um ano de trabalho, Clara é transferida para outra escola, na qual 

sentia que seria a “sua escola”. A anterior era temporária até a abertura de uma vaga 

efetiva nessa que então escolhera. Ela afirma que suas dificuldades nessa escola foram 

com a direção que “era muito exigente”, mas revelou que teve alguns problemas na sala 

de aula. Cita como exemplo um aluno que retirara um extintor de incêndio do corredor e 

o acionara dentro da sala de aula. 

B.2.4 O estado depressivo, a cobrança “interna” e a avaliação de desempenho 

 Clara percebe que, quando foi admitida para assumir esse trabalho como 

professora, já estava deprimida e que os problemas de violência entre os alunos, sua 

sensação de impotência e as avaliações negativas foram contribuindo para a piora do 

quadro depressivo. E, somado a isso, começaram a surgir alguns problemas no contexto 

da família: ela relata irritabilidade ao chegar em sua residência após o trabalho na escola 

e dificuldade de escutar seus filhos. Ela conta que dizia para eles: “Não falem nada que 
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eu quero silêncio!”, referia estar muito sensível a barulhos e, principalmente, a pessoas 

falando. 

Nesse período de muita tensão, continuava tratando do estado depressivo, teve 

episódios em que procurou o pronto atendimento médico com sintomas de síndrome do 

pânico e recorria com regularidade a telefonemas para a psicóloga que a acompanhava e 

também à psiquiatra. Essa última havia lhe oferecido um afastamento de quinze dias. 

Diante da indicação de afastamento, discutiu com a médica, argumentando que 

isso ficaria registrado em prontuário e que marcaria seu histórico profissional 

negativamente, fato que ela assim narra: “[...] isso não vai me sair nunca mais!”. 

Lembrou-se de que o médico que a avaliara no momento da admissão a questionara se 

teria condições de trabalhar já que se restabelecia de um câncer.  

Ficou muito preocupada com a possibilidade de que constatassem que ela não 

teria condições para dar aula, destacou que isso se constituiu uma “sombra” que a 

seguia: que ela não tinha condição de dar aula. 

 Num momento de extrema tensão nesse período vivido, Clara reconheceu que, 

diante da pressão da direção, “[...] me senti muito perseguida, provavelmente, coisa 

muito mais da minha cabeça do que de fato, não sei, [...] já se passou muito tempo, eu 

não sei.”. 

Nessa segunda escola que assumira, que seria a “sua escola” como titular da 

disciplina de Artes, Clara referira que as cobranças da direção eram intensas, que 

cobravam muito e, em razão disso, se sentia muito incompetente – e repete várias vezes 

essa sua sensação de incompetência.  

Ela reconhece que era uma gestão muito bem disposta e presente e que toda vez 

que solicitava algo, tinham boa vontade em orientar e ajudar. Ela admite que, em 

algumas situações, foi advertida por sua incompetência mesmo, ela afirma: “[...] mas 

aconteciam coisas que eu vou contar, foram da minha incompetência mesmo, né?”.  

Seus relatos sobre o que percebia serem “incompetência” se referiam a situações 

que fugiam de seu controle, como a do acionamento proposital de um extintor por um 

aluno, além de outras em que teve de recorrer à direção e, depois, percebera que talvez 

sozinha poderia ter resolvido a situação. 
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Outras situações de cobrança e exigência por parte da direção foram relatadas 

como o meticuloso cuidado com as cadernetas de presença e diário de classe. Qualquer 

rasura seria motivo para chamada de atenção. O trabalho com crianças incluídas se 

configurava como um grande desafio para Clara, que afirma que, na época, não sabia 

lidar com crianças com autismo, mas que hoje saberia, pois entende que possui 

ferramentas para isso. 

Quando a primeira avaliação a respeito de seu desempenho lhe é mostrada, ela 

comenta que ressaltavam seus pontos positivos – como a boa convivência com seus 

pares, com os alunos, com a comunidade escolar. Enfim o quesito relacionamento era 

muito bom e, além disso, era muito receptiva às orientações. Ela conta ter ficado muito 

feliz e que, em nota de rodapé, havia uma observação de que “[...] a professora 

apresenta problemas técnicos pedagógicos”.  

Essa nota pareceu não ter tido maior impacto naquele momento, já que os pontos 

positivos pareciam superar aquela observação no rodapé da página. Ela assina a 

avaliação, contudo a secretaria de educação do município exige mais explicações a 

respeito do que são esses “problemas técnico-pedagógicos”. A equipe gestora faz uma 

nova avaliação e lhe apresenta para obterem sua aprovação. 

Clara afirma que apontavam “[...] quinze itens da minha incompetência [...] 

naquele momento, porque assim, já estava vindo de muita pressão dentro de mim pra 

querer acertar e muita pressão externa me cobrando. Eu não vou dizer que elas 

estivessem erradas, não era nem a questão de certo ou de errado, né. A questão é que 

não deu certo, não deu certo. E aí eu acabei pedindo minha exoneração.”. 

Clara afirma que nunca havia considerado a hipótese de pedir exoneração, mas 

que depois dessa avaliação detalhada dos quinze itens referentes a suas dificuldades 

técnico-pedagógicas, só pensou na exoneração como alternativa. Era horário de almoço 

quando havia terminado de receber essa avaliação e foi de imediato à secretaria de 

educação para pedir a exoneração. Não foi possível sair, em razão da data de 

fechamento da folha de pagamento. E, dessa forma, esse pedido só poderia ser 

protocolado dois dias depois. Clara comenta que pensou nesses dois dias, ficou 

impossibilitada de dar aula nesses dois dias e sustentou sua decisão: pediu exoneração, 

mas havia materiais pessoais em seu armário na escola e resistiu em retornar para 

buscar. 
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Enquanto concede a entrevista, lamenta e diz que se lembra dos seus professores 

da faculdade, que gostaria de dar aula como eles, afirma que: “[...] era isso que eu 

queria! Então, olha como é lindo, olha como é gostoso!”. 

Clara comenta que sempre foi muito dedicada aos estudos e que se dedicou por 

um período a estudar a questão da inclusão. Lembra-se de que conheceu uma professora 

de uma reconhecida universidade brasileira e que ganhou um livro dela sobre o tema da 

inclusão e pensou “[...] daqui a dez anos, eu vou ser uma professora excelente. Mas eu 

tenho me tornado mais uma aluna excelente do que professora!”. 

Próximo de encerrarmos a entrevista, Clara reconhece que pensava ter superado 

tudo o que passou, mas percebe que, falando e lembrando de tudo que passou, ainda 

sente por tudo o que leu naquela avaliação em que foram levantados os quinze itens que 

a fizeram se sentir “incompetente”.  

Hoje, cursando Psicologia, está de volta à escola, para fazer o estágio de 

Psicologia Escolar. Ela admitiu que gosta da escola e do ambiente, mas que a sensação 

de que não vai ser suficiente tem retornado constantemente, tem sentido a “cobrança 

interna”, e não sabe diferenciar se é real ou imaginação.  

Clara percebe que essas questões permanecerão latentes, são as questões que 

interrogam a sua incompetência.  

B.2.5 Sobre sua escolha pela Educação Artística 

 Clara cursou Licenciatura plena em Educação Artística, contudo sua intenção era 

estudar na escola de Belas Artes. Quando era criança, era ousada e queria trabalhar em 

uma galeria famosa, queria ser artista reconhecida como algumas que conhece, 

identificava-se com suas professoras, que eram artistas e almejava desenhar, pintar, 

reproduzir imagens que via em livros e criar.  

Em razão da distância da escola de Belas Artes que mantinha o curso de 

Bacharelado e as dificuldades da sua família em mantê-la em outra cidade ou custear 

sua condução, teve de optar por um curso em que essa logística de transporte fosse 

facilitada. E, ainda mais, tinha necessidade de trabalhar, por isso sua escolha deveria ser 

por um curso noturno e que lhe possibilitasse a atividade laboral e a remuneração 

decorrente. 
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 Diante de tantas contingências, escolheu a Licenciatura em Educação Artística. 

Inicialmente, não imaginava que seria um curso de formação de professores e, logo na 

primeira semana de aula, ao chegar a sua residência, declara para sua mãe: “‘Mãe, lá na 

faculdade é de ser professora, não quero!’, falei e aí minha mãe falou assim: ‘Mas, 

Clara, mas lá não é Artes? Não é o que você gosta?’. O que eu queria fazer era Belas 

Artes, né? Mas tinha que trabalhar, enfim...”. E Clara ainda complementa, referindo-se à 

sua mãe, que ela insistiu para que não desistisse dizendo: “[...] não, minha filha, faça, 

termine!”. 

 Clara reconhece que ter se tornado professora não correspondia a uma percepção 

de que teria vocação para a docência. Seu intuito era claro: trabalhar com arte. A 

formação em licenciatura lhe proporcionara um trabalho e ela enfatiza: “[...] esse 

trabalho era de ser professora.”. 

 Ela comenta que, ao longo dos anos de faculdade, aprendeu a gostar de seu curso 

e que lembra que sua professora de didática dizia: “Você é a minha melhor aluna, 

Clara!”. Ela se dedicava aos estudos, fazia planos de aula e repetiu o que havia dito sua 

professora de didática: “Você é a minha melhor aluna, Clara!”. 

 Clara lembra que, nos estágios da faculdade de Educação Artística, foi dar aula 

em uma escola muito bem reconhecida e de qualidade, reconhecia para sua professora 

de didática que se sentia insegura, mas sempre ouvia “Você é dez, Clara!”.  

Ela percebe o quanto gosta de crianças, percebe que tem a capacidade de 

reconhecer a particularidade de cada um, que gosta de ouvir, de ver gente, mas admite: 

“[...] não sei se é só isso que precisa pra ser professora!”. Clara diz que, graças à 

experiência nas duas escolas que tanto a marcaram por meio da direção, aprendeu que 

“[...] não estava bastando só ser uma boa pessoa de convivência, preciso de 

instrumentos técnicos pra ser uma boa professora.”. 

 Ao comentar sobre a luta que é empreender um trabalho educativo, percebe que 

lutou pouco, que seu trabalho como professora foi “de pouca luta” e que há professores 

lutando muito mais, fazendo muito mais e que, possivelmente, a luta dela fora interna, 

com ela mesma. 
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B.3 Professora Glória Maria: Experiências de desamparo, ameaça e o trauma 

 

[...] o que é que eu vou fazer aqui [na escola], onde 
que foi parar todo aquele encanto que eu tinha, 
onde foi o encanto, onde que o perdi? [...] Se eu 
pudesse nascer de novo eu jamais seria professora, 
jamais! 

Professora Glória (sua sensação após ser vítima 
de ameaça de morte por um aluno) 

 

B.3.1 Apresentação 

 Glória é uma mulher relativamente alta, magra e eu a encontrei muito bem 

vestida. É elegante, gentil e muito educada. Recebeu-me na escola em que leciona, no 

intervalo de duas horas-aula entre uma sala de aula e outra, deixou-me a vontade para 

estabelecer um codinome para identificá-la na escrita deste relato, de maneira que seu 

nome verdadeiro seja omitido para preservá-la de exposição desnecessária. Assim, 

escolhi Glória Maria, a entrevistada é negra e lembra muito a repórter, jornalista e 

apresentadora de televisão. Durante a entrevista, em vários momentos se emociona e 

chora.  

 Cursou magistério integrado ao ensino médio, terminou seu curso aos dezenove 

anos de idade e residia, na época, em uma cidade localizada na região do interior do 

Vale do Paraíba, estado de São Paulo, a algumas dezenas de quilômetros da divisa com 

o estado do Rio de Janeiro.  

Começou a trabalhar em escolas na sua cidade e iniciou um curso superior, 

quando pergunto “Qual?”, demonstra dificuldade em lembrar: “Ah, como vou me 

lembrar, uma faculdade evangélica, como que é o nome, meu Deus! [há uma pausa de 

dez segundos aproximadamente]. Teologia, fiz Teologia é, [...] mas eu não tinha 

dinheiro na época e aí Teologia era bem mais barato, e daí tinha um parente lá que era 

evangélico e disse ‘vá fazer teologia que vai abrir outras portas pra você’, vai poder 

fazer Direito depois ou qualquer coisa nesse sentido e eu acabei fazendo Teologia e 

gostei, mas acabei voltando mesmo pro magistério. Terminei Teologia, tenho diploma 

de Teologia, eu tinha até me esquecido disso, foi interessante agora, eu tinha esquecido 

que eu fiz faculdade de Teologia. Gente, sou Teóloga!”. 
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 Após a formação em Teologia, ingressa no curso de Licenciatura em Geografia e 

se referiu gostar muito das Ciências Humanas. Ela justificou assim a sua escolha e, 

tendo terminado o curso, mudou de cidade para encontrar uma oferta maior de 

oportunidades de trabalho e, assim, escolhe uma cidade próxima, mas considerada uma 

das maiores na região do Vale do Paraíba. Lá, presta concurso na rede estadual de 

ensino e consegue ingressar como P II (professora do ensino fundamental ciclo II). 

 Mais recentemente, no fim de 2014, conclui o curso de Pedagogia e, então, seus 

planos eram sair da sala de aula e assumir cargos de gestão, direção ou vice-direção. 

 Glória é solteira, não tem filhos, tem 51 anos de idade, reside só e, na cidade em 

que trabalha, tem poucos parentes residentes. Sua mãe continua morando na cidade em 

que nasceram e seu pai faleceu quando tinha sete anos de idade. 

B.3.2 O preconceito – racismo 

 Uma das dificuldades relatadas em razão do magistério foi o preconceito. Ela 

comenta que chegou a uma escola e, na apresentação em sala de aula, um aluno lhe 

pergunta: “O que você está fazendo aqui?”, ao que Glória responde com muita 

naturalidade: “Eu sou a professora de Geografia”, e o aluno afirma enfaticamente: “Por 

isso que até a educação é ruim, porque até a professora é preta!”. 

 Essa ocorrência era de início de carreira como P II e ela recorreu à diretora da 

escola, em razão da severidade da ofensa, mas foi orientada a resolver o assunto como 

adulta que ela é e que era para não dar confiança para aquilo. Glória esperava alguma 

ação mais concreta por parte da direção. 

 Glória relembra de outro episódio, em início de carreira também: uma aluna 

chegava atrasada para o turno escolar e a professora, tendo chegado alguns segundos 

antes da aluna, fecha e tranca o portão, pois não havia percebido que a aluna se 

aproximava. A mãe da aluna, que a acompanhava, procurou a direção e contestou o fato, 

reclamando que a inspetora havia fechado o portão sem antes esperá-las. A diretora 

pergunta quem seria a inspetora e essa mãe responde: “Ah, aquela negrinha ali!”. A 

diretora contesta, dizendo que não tem inspetora negra e que a pessoa apontada é 

professora da filha dela.  

Em outra situação vivida por Glória, um pai de um aluno solicitou à diretora que 

o filho fosse mudado de sala de aula em razão de ele não querer uma professora negra. 

A diretora sustenta o direito da criança a uma vaga na escola e que ela não faria tal 
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mudança, alegando que, se o pai insistisse, que mudasse a criança de escola, mas de sala 

ela não mudaria. 

 A diretora dessa escola foi lembrada como alguém que a ajudou em momentos 

constrangedores em razão de preconceito e discriminação. 

 Relata outro evento relacionado com os anteriores quando, na escola, passou por 

um homem que aguardava atendimento e o cumprimentou com “Boa tarde!”, mas não 

recebeu resposta. Foi ao sanitário e, no retorno, perguntou se ele havia sido atendido, se 

aguardava por alguém e recebeu a seguinte resposta: “Eu estou, mas com certeza não é 

você!”. Glória refere que voltou ao sanitário, lavou o rosto, ficou chocada com o que 

ouviu, mas ainda estava bem e iniciou a sua aula, logo um inspetor interrompe a aula e 

anuncia que um pai a aguardava para atendimento.  

A professora responde que não estaria aguardando ninguém, que não havia 

marcado horário para atendimento justamente porque era horário de aula, contudo, 

diante da insistência, foi verificar do que se tratava e era o mesmo homem que afirmara 

que, com certeza, não era com ela que ele teria vindo conversar. 

 Glória conduz a conversa com naturalidade, com profissionalismo, mas marcada 

pelo comentário enunciado. Ainda trouxe de maneira mais breve e sintetizada outras 

situações de reuniões de pais em que percebera que os participantes a tratavam com 

indiferença e alunos que a provocavam cantando a música da “novela da escrava 

Isaura”. Ela refere que, fora da sala de aula, a situação é suportável, mas dentro da sala 

de aula, era muito complicada. 

B.3.3 A relação com a educação e a escolha profissional 

 Glória repetiu várias vezes o seu interesse pelas Ciências Humanas e que queria 

muito fazer faculdade de Psicologia. Mas a Universidade que oferecia esse curso 

localizava-se a cerca de 50 km de distância da cidade em que residia e, por motivos 

financeiros, essa escolha não foi possível. Então, optou pelo magistério a fim de 

trabalhar e, com seu próprio salário, depois fazer o curso de sua primeira opção. 

 Contudo sua escolha pelo magistério também foi motivada por suas experiências 

na infância, quando vivera dificuldades de adaptação na escola. Ela relata que, quando 

entrou na escola na primeira série, logo nos primeiros meses, seu pai faleceu (mês de 

maio) e que era muito apegada a ele. O pai era caminhoneiro de profissão e passava a 

semana toda fora a trabalho e nos fins de semana retornava. Ela diz: “Você imagina, 
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cinco filhos, uma bicicleta e um cachorro, então todo mundo saía junto, era uma festa, 

eu era muito ligada a meu pai.”. 

Dessa forma, em razão da morte do seu pai, tiveram que mudar de cidade, de 

São Paulo para a cidade natal de sua mãe, onde sua avó materna os acolheria até terem 

condições de voltar a morar sozinhos novamente. Ela relata que foi um momento 

conturbado, de difícil adaptação e que, na nova cidade e na nova escola, recebeu apoio 

fundamental da professora auxiliar da sala de aula, já que ela achava a professora titular 

“muito brava”. 

 Glória relata o que pensava desses momentos de vivência com essa professora e 

que haviam sido determinantes para seu desenvolvimento na escola: “Nossa, eu acho 

que vou ser professora pra ajudar esses alunos que têm dificuldade, porque se não fosse 

a professora Nelma, eu não ia conseguir!”. 

Então ela havia planejado: concluir o magistério e ajudar as crianças com maior 

dificuldade e, assim, ter condições para cursar Psicologia. Com o tempo, foi se 

envolvendo com a educação, com as crianças e se refere ao fato de ter feito muito pela 

educação. No entanto conta que chegou um tempo em que se decepcionou, foram vinte 

anos de dedicação intensa pelo magistério, mas interrompidos por um evento que 

marcou sua vida. Explica-se esse evento no próximo item. 

B.3.4 A ameaça! 

 Uma situação que marcou o percurso profissional de Glória aconteceu ao longo 

do ano letivo de 2014. Ela relata que, em uma sala de sexto ano, recebia um aluno de 

dezessete anos de idade e que, em razão da diferença de idade em relação à maioria, 

observava-o e notava que ele trazia pirulitos e fazia grupinhos no fundo da sala de aula, 

estimulando indisciplina e bagunça. Ela havia alertado a gestão sobre esse fato, tentava 

trazê-lo para as primeiras carteiras da sala de aula e, certo dia, observou uma aluna e 

relatou: “ela não parava sentada, pulando. Eu chamei a menina pra perguntar: ele estava 

passando a mão na menina!”. 

 De imediato, ela mudou a aluna de lugar e foi à direção para providências. A 

direção já tinha conhecimento do referido aluno e comentou que outros pais já haviam 

tirado seus filhos da escola em razão de situações parecidas com a que Glória relatara. 

Ela pede um posicionamento da direção. Então, chamaram o aluno para conversar e, de 

alguma forma, ele percebeu que Glória o havia “entregado” para a direção.  
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Em outro dia, na sala de aula, esse aluno, em comportamento de indisciplina, é 

chamado a atenção e afirma de modo contundente: “Já tô querendo te matar mesmo!”. 

A situação se controlou e a professora não deu tanto crédito ao comentário. Esse fato 

ocorrera numa quinta feira e, na segunda feira seguinte, na área comum da escola, no 

horário de entrada, ele afirma: “Essa aí que eu vou matar!”. 

 Glória não havia visto, mas sim, escutado, quando se vira para ver quem havia 

dito, o referido aluno levanta a camisa e mostra uma arma, um revólver. Na escola há 

um profissional chamado de mediador, sua função é tentar solucionar os conflitos que 

surgem entre os alunos e outros atores da escola. A mediadora foi, então, comunicada e 

pareceu não dar a merecida atenção, afirmando: “[...] vê o que você pode fazer.”. A 

professora afirmou que esse aluno “a perseguiu das 13h às 18h20” e essa sensação de 

insegurança predominou por três meses, de setembro até dezembro, quando encerrou o 

período letivo. 

 Nesse período, foi registrado boletim de ocorrência e Glória passava dias 

trabalhando, de licença e outros internada, referia sentir muito medo e isso a impedia de 

se alimentar, não conseguia ingerir arroz, feijão e carnes, então se alimentava apenas de 

verduras, legumes e água. Havia chegado a um ponto em que passou a ter náuseas e 

vômitos e nem água seu sistema digestivo conseguia segurar. Foi internada para tratar a 

desidratação e a desnutrição, mas logo chegaram as férias e, quando do seu retorno no 

ano seguinte, desenvolveu sintomas sugestivos de síndrome do pânico. 

 A internação ocorrera por um período de quatro dias, tinha objetivo de 

diagnosticá-la e retirá-la do estado de desnutrição e desidratação em que se encontrava. 

Em poucas semanas, havia perdido dez quilos de peso. Uma cefaleia insistente fazia os 

médicos desconfiarem de um quadro de meningite que foi depois descartado. O médico 

que a atendia insistia em afastá-la, contudo ela resistia, afirmando: “Doutor, imagina 

que eu vou ter que me afastar depois de vinte anos de serviço, um moleque desse que 

vai me tirar do serviço?’’. 

 O retorno no ano seguinte, após férias e sob tratamento médico, mesmo sendo 

atendida e acompanhada por psiquiatra e psicólogo, “não foi tranquilo”. Ela afirma que, 

ao chegar à escola começou a ter uma série de sintomas: calor, sudorese e sentiu 

desespero quando ouviu o barulho das crianças chegando à escola. Não conseguiu ir 
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para a sala de aula, tentou por mais dois dias, mas os sintomas persistiam, consultou seu 

psiquiatra e ele indicou quinze dias de licença.  

Glória relatou que tudo o que lembrava a escola lhe causava mal-estar e, com 

certa nostalgia punha-se a lembrar de quando estava plenamente envolvida com a 

educação, preparava suas aulas com riqueza de detalhes e muita pesquisa. Hoje, faz o 

seu planejamento, mas reconhece que não era como antes e assume que, se o aluno 

quiser aprender, está bem. Do contrário, se criar problema, assume uma posição 

defensiva: faz ocorrência na secretaria da escola, pede para tirar da sala, faz isso para se 

proteger em razão do medo intenso que sente.  

 A professora declara que a ameaça que sofreu do aluno é algo do qual nunca irá 

se esquecer e afirma que um elo foi cortado na sua relação com o magistério e com os 

alunos e relata ter feito tudo de bom que podia pela educação e que não possui mais 

nada para oferecer. Está prevista a publicação da sua aposentadoria até o fim de 2017.  

B.3.5 Uma relação delicada com a gestão escolar 

 Glória relata que, especificamente na escola em que leciona atualmente, que é 

onde sofreu a situação de ameaça e acabou adoecendo, teve uma relação difícil com a 

direção. Em primeiro lugar, referiu-se à falta de apoio, de “amparo”, para utilizar um 

termo proferido por ela, à falta de compreensão a respeito das dificuldades que 

encontrava e à ausência de escuta e diálogo.  

Relatou que, durante períodos de afastamento, não em todos, mas sim, em uma 

maioria, ficou sem a sua remuneração e, por isso, esforçava-se ao máximo para evitar 

afastamentos. Descreverei com um pouco mais de detalhes essa relação delicada com a 

equipe gestora da unidade escolar e com a outra instância superior. 

 Uma importante situação vivida por Glória e que confere à situação uma falta de 

apoio da sua gestão foi quando o aluno a ameaçou de morte com uma arma de fogo. Ela 

declara: “[...] eu fiz um boletim de ocorrência contra a vontade da diretora.” ela explica 

que, quanto menor o número de problemas e ocorrências produzidas pela escola, maior 

é a bonificação do diretor e da escola e, daí então, a tendência a tentar camuflar e 

resolver internamente os problemas da escola.  

Ficou evidente nas declarações de Glória que alunos “problema” são transferidos 

para o período noturno e os professores orientados a agir como “adultos que são” e 
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assim contornando, tolerando ou ignorando determinadas situações de ofensa, agressão 

e ameaças. 

 A entrevistada refere que era tratada como “folgada” pela equipe gestora, pois se 

queixava e procurava recursos oficiais para ter o apoio de que necessitava. Ela 

registrava boletins de ocorrência e procurava o órgão superior, que era a diretoria 

regional de ensino. Esse fato causava mal-estar nas relações com os superiores na escola 

e provocava certa situação de descaso para sua condição de sofrimento e adoecimento.  

Ela se refere sempre às provocações da equipe gestora como: “A sua folga vai 

acabar, ele vai voltar para a sala de aula!”, a gestora se referia ao aluno que ameaçara a 

professora entrevistada. 

 Era comum ouvir que, diante da suspensão do aluno, transferência e, no fim do 

ano, a formatura “o seu problema está resolvido”. Glória demonstra revolta diante do 

relatado várias vezes, que o “problema era dela”, ao que ela contestava, dizendo que era 

um problema da escola. 

 E, diante do afastamento de Glória, ocorreu em certa feita uma ligação da sua 

diretora, “a diretora falou assim ‘Você não vem hoje?’ Eu falei, ‘estou internada, estou 

no hospital...’”. E, outras vezes, a auxiliar de direção ligava para lhe dizer: “A diretora 

falou que você pode vir trabalhar que seu problema acabou.” – e lhe explicava que o 

aluno estava suspenso.  

Glória comenta que era criticada por “perseguir” o aluno, que reclamava 

exageradamente e fantasiava a situação. Em solidariedade à sua situação, dois outros 

alunos filmaram uma situação em que a professora era ameaçada. 

 Glória destaca que sempre foi muito exigente em relação à formação de seus 

alunos e que as avaliações institucionais na área de sua disciplina sempre tinham notas 

diferenciadas e a escola apreciava esse resultado. Em determinado período, quando a 

escola preparava os alunos para a prova do SARESP e ela estava em licença, ligaram 

para sua residência (equipe de gestão) e perguntaram: “‘Você está melhor?’ Eu respondi 

‘estou’. ‘Ah, então já pode voltar a trabalhar, você já está bem descansada.’”. 

 Glória, inconformada pela indisposição em reconhecer o que ela passava, revela 

que, mesmo na sua família, encontrou essa dificuldade de fazer os outros perceberem o 

que acontecia com ela. E relatou que sua irmã afirmava: “Mas é só um acontecimento!”, 
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ao que a professora replica: “É um acontecimento porque você não viu o revólver, 

porque você não escutou o que eu escutei!”.  

Muito emocionada, nesse momento do relato especialmente, admite que sentiu 

um vazio muito grande, que se sentia estranha nessa escola e que seu sofrimento parecia 

não ser legitimado. Ela refere ter sentido um “desamparo total” e se lamentou da falta de 

apoio dos seus gestores que a criticavam, fazendo-a crer que seus problemas eram 

“frescura” e que em razão de uma bonificação, que ganhariam se a escola diminuísse o 

número de afastamento de professores, tentavam escamotear os problemas. 

Queixou-se também da gestão no plano estadual, pois diversas vezes fora 

registrar queixa na diretoria estadual de ensino e percebeu que subvalorizavam seus 

relatos e desconfiavam dos médicos que lhe indicavam afastamento.  

 Considero importante destacar que o aluno que ameaçou Glória, ao ser 

transferido para assistir aulas no noturno, mandou recado, por meio de uma prima, que 

era aluna de Glória no período vespertino, dizendo “Professora, eu sou prima do [...], ele 

mandou dizer que está estudando de noite...” Isso era interpretado por Glória novamente 

como ameaça. 

B.3.6 A escola, perda do pai e crise de identidade profissional 

No relato de Glória, chamou atenção a morte do seu pai logo no primeiro ano de 

escola (1ª série) e a importância de uma de suas professoras tê-la apoiado nesse 

processo de mudança e adaptação. Ela atribuía a esse apoio seu desenvolvimento 

escolar naquele primeiro ano de vida escolar e declarava que gostaria de ser professora 

para também ajudar também crianças que, porventura, se encontrassem em situação de 

dificuldade. 

Destaco o impacto dessa perda na história da professora, ela se refere ao pai 

sempre com emoção e muito carinho, descrevendo-o como alguém “pouco presente”, já 

que ele estava em casa somente nos fins de semana. Mas o considera intensamente 

participativo da vida em família. Ela descreve os momentos com o pai como de “festa”, 

nas suas próprias palavras: “Eu era muito ligada ao meu pai, porque meu pai ficava a 

semana inteira fora e, daí, quando ele chegava, era uma festa, né? Você imagina cinco 

filhos, uma bicicleta e um cachorro, então todo mundo saía junto, era uma festa, eu era 

muito ligada ao meu pai.”. 
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Glória, em vários momentos de sua fala, deixa explícito o quão “paternalista” – 

utilizando um termo de sua enunciação – a escola tem sido com os alunos e afirma: “Às 

vezes, a escola começa a passar a mão na cabeça de aluno por conta dos problemas dele, 

mas não vê que o professor também é ser humano. ‘Ah, coitadinho, tem uma história 

triste, que o pai dele tá preso’ [...] a escola é muito paternalista!”. 

Diante de tudo que passou nesses últimos anos de vida profissional como 

professora, Gloria declara não saber mais qual o papel do professor na escola. Ela sabe 

tecnicamente que tem de instruir, mas, diante da violência, das ameaças, das ofensas, do 

interesse desmedido do diretor em esconder problemas em prol da sua bonificação, fica 

confusa e se questiona quando pensa no seu trabalho: “[...] o que é que eu vou fazer 

aqui, onde que foi parar todo aquele encanto que eu tinha, aonde foi o encanto, onde que 

o perdi? [...] Se eu pudesse nascer de novo, eu jamais seria professora, jamais!”. 

A professora relata que tem uma pessoa muito próxima, prima por parentesco, 

que é professora e leciona em curso preparatório e escola privada. Essa prima afirma à 

Glória que seu sonho é lecionar em escola pública no estado em que reside (Rio de 

Janeiro). Ela diz não gostar desse tipo de conversa, pois não quer desanimar a pessoa 

que está tão feliz com a profissão e afirma: “Eu não gosto, porque eu não quero falar do 

meu sentimento para a pessoa que está começando, é muito negativo. Então, acho que 

eu não devo jogar esse azedume na pessoa [...].”. 

Glória comenta a respeito de sua percepção de que, se o pai estivesse vivo, 

talvez tivesse outra vida e, emocionada, imagina que, ao chegar em sua residência e 

contar os problemas para o pai, ele poderia ajudá-la com conselhos e a compreenderia.  

Ela se refere à mãe como uma pessoa muito interessada, mas que não 

compreende seu cansaço e afirma repetitivamente: “Você está cansada de quê?”. Glória 

percebe que o pai a entenderia melhor nesse sentido e que ficou calada tanto tempo, 

sofrendo “sozinha”, em razão de saber que não teria alguém que compreendesse seu 

sofrimento. 

Reconhece que seu adoecimento tem muita relação com o fato de ter ficado 

quieta, calada e afirma: “[...] eu acho que o maior problema meu, de adoecer dessa 

maneira, foi eu ficar quieta, mesmo aqui na escola. E chegava em casa também não 

falava, porque ninguém entende. Se eu tivesse desabafado antes, eu não teria chegado 

ao ponto a que eu cheguei, de ficar internada, de ficar sem comer, de emagrecer, eu 
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fiquei tão ruim, eu não percebi que eu estava magra, que eu estava doente. Eu emagreci 

dez quilos, eu tirava e vestia a calça sem abrir o zíper!”. 

 

B.4 - Professora Catarina: A impossibilidade como professora, a possibilidade 
como construtora 

 

Eu tive, então, esse problema, e era meu 
mesmo, não é? Eu sentia que carregava 
alguma coisa, empurrava alguma coisa.  

(Professora Catarina, quando fala  
sobre sua situação de sofrimento) 

 

B.4.1 Apresentação da Professora 

 Professora Catarina tem 45 anos, cursou magistério integrado ao ensino médio e, 

assim que se formou, prestou concurso municipal e foi trabalhar em uma escola da rede 

pública da cidade onde morava, localizada no interior paulista. Após dez anos de 

formada e com essa experiência profissional acumulada, pleiteou bolsa de estudos que 

cobria a mensalidade do curso normal superior que lhe foi concedida. E, assim, fez o 

curso em uma Universidade privada vizinha a sua cidade de trabalho e residência. 

 Como uma sequência, cursou a Pós-graduação em Psicopedagogia na mesma 

Universidade e Licenciatura plena em Pedagogia em uma Universidade paulista, no 

sistema de ensino a distância.  

 Por um longo período, acumulou dois empregos, um na prefeitura da cidade 

onde reside e o outro, também como servidora pública do município da cidade vizinha 

àquela onde residia, próximo cerca de vinte ou trinta quilômetros. 

 Catarina foi casada com um homem por quinze anos e não tiveram filhos, hoje 

mantém um relacionamento homoafetivo há dois anos. 

B.4.2 Uma característica marcante de Catarina 

 Durante a década de 1990, ingressou nos dois empregos públicos municipais 

mencionados e enfrentou um período de transição e mudança. A educação, ainda 

herdeira de metodologias mais conservadoras e tradicionais, passava por reformas. Nas 
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escolas em que trabalhava, a equipe pedagógica discutia e sugeria a implantação do 

construtivismo, uma proposta mais inovadora.  

A professora declara que talvez “[...] não tenha dado certo na educação [...]”, em 

razão da dificuldade em assimilar essas mudanças. Ela reconhece que essas novas 

propostas de ensino ainda estão no plano do teórico e do planejamento, e não foram 

devidamente concretizadas. 

 Crítica das mudanças de concepção teórica e metodológica, afirmou que, em 

outros países, pode dar certo, mas que no Brasil é diferente. Ela trabalhava com alfabeto 

na sala de aula e o tinha parafusado em madeira na parede. Sua coordenadora mandou 

tirá-lo e, diante da sua resistência e argumento de que estava fixo na parede, sua 

superior retira, ela própria, com uma chave de fenda. 

  O relatado ocorrera em meados do novo milênio (2000) e Catarina demonstra 

defender e sustentar uma concepção tradicional de educação, tal como a trabalhava, com 

silabação, repetição e utilizava o abecedário. Confessa que havia uma “pressão” para 

que as novas concepções fossem sendo assimiladas e implantadas, mas Catarina 

declarara que o sistema de ensino utilizara o termo “guerra” contra quem ainda se 

amparava no método tradicional. 

 A situação gerava tamanha tensão e irritação que estava falando alto, em alguns 

momentos gritando com alunos e colegas professores. Ela ressalta que seu tom de voz já 

é alto e estava extremamente irritada com determinados alunos e que sua coordenação a 

avisara para tomar cuidado, pois esse comportamento poderia gerar problemas. Apesar 

de ser boa profissional, diziam que, para produzir bons resultados, era necessário que 

cuidasse do seu equilíbrio. 

A professora relata certa experiência que classifica como “não muito ortodoxa” 

na relação entre os alunos e destaco uma delas em que adverte um estudante: “[...] você 

não é obrigado a gostar do outro aluno porque ele tem problema, mas respeitar você tem 

sim de respeitar e você vai por bem ou por mal!” (muitos risos). “Respeitar por bem ou 

por mal!” não foi devidamente esclarecido o que seria isso, principalmente o “por mal”, 

contudo faz alusão a formas, hoje questionadas, de lidar com a indisciplina discente. 

 A Catarina reconhece “[...] não se encaixar mais nessa educação!”, que ela 

destaca que está muito “liberal”. Ela declara que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

ratificou esse excesso de liberdade e afirma “não pode dar um pito, não pode agredir, 
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você pode ser denunciado!”. E interroga por que a criança não pode trabalhar, nem ao 

menos “na própria residência?”. 

 Defende que não pode ter abusos, mas que as crianças que têm em casa uma 

educação “mais liberal” são as “mais difíceis” e que as crianças mais fáceis de lidar são 

aquelas que têm os pais tradicionais. Ela conclui que não entende e não consegue mais 

trabalhar na sala de aula, pois não compreende como uma legislação permite que um 

menor com histórico de infração legal estude com outras crianças e que, esse seria seu 

problema com a educação, o de “não concordar com essa estrutura de tudo pode”. Ela 

questiona a política de inclusão social que fez adentrar na escola alguns marginais que 

“atrapalham” o desenvolvimento dos demais e lamenta a impotência da escola no uso 

do recurso da expulsão. 

 Enquanto concedia a entrevista, a professora falava alto, gesticulava muito e, em 

alguns momentos, ria, principalmente, quando falava do conflito entre as práticas 

tradicionais e as inovadoras. 

B.4.3 Sua história de adoecimento e (des)adaptação funcional 

 Catarina trouxe a situação da mudança de concepções teóricas e sua dificuldade 

de adaptação. E, concomitantemente a esse fato, ocorrera a morte de sua mãe e sua 

transferência para uma escola que classificou como “ruim”: direção ruim, comunidade 

ruim, alunos ruins.  

Nesse período, ela também tinha as duas prefeituras para dar conta, dois 

empregos e relata que começou a perder o controle sobre a sala de aula: “Eu me perdi, 

mas me perdi por conta dessas perdas também, da minha mãe [...].”. 

 Começara a apresentar sintomas de humor deprimido, recebeu licença de 

noventa dias, relatou sintomas importantes, como uma impotência generalizada e 

ausência de disposição para as atividades básicas, como alimentação e higiene. No 

retorno da sua licença, seu pai adoece e ocorre o óbito. A partir de todos esses eventos, 

não conseguiu mais retornar para sala de aula.  

 A prefeitura de sua cidade “moradia” não oferecia programa de adaptação 

funcional e, diante do cansaço de manter dois empregos, pede exoneração e prefere ficar 

na prefeitura da cidade vizinha àquela onde reside, pois nessa conseguiria adaptação e 

tinha um plano de carreira mais interessante. De acordo com Catarina, nesse município 

“[...] você não precisa morrer professor dentro da sala de aula.”, contudo, na outra, “[...] 
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você só sai da sala de aula se prestar novo concurso, e não adianta ficar com salário bom 

e enfartar!”. 

 Ocorre então a adaptação funcional de Catarina e a prefeitura mantém um 

programa de supervisão da merenda escolar, que pode ser feito por professores com 

indicação para função adaptada. Ela afirma que “[...] acabei trocando seis por meia 

dúzia (muitos risos).”, pois acabou encontrando problemas nessa área também, 

supervisionava as cozinheiras, checava o uso do uniforme, a higiene e o preparo do 

alimento.  

Relatou que as cozinheiras se queixavam em demasia, que eram teimosas, 

rebeldes, mal-educadas, “eram osso” e “quase nos comem vivas!”. Ela conclui de 

maneira bem humorada, rindo: “Então troquei seis por meia dúzia, troquei o trabalho 

com a criançada pelo trabalho com as cozinheiras!”. 

 Permaneceu quatro anos nesse trabalho. E, além do desgaste de relacionamento 

com as cozinheiras, tinha três escolas para supervisionar por dia e enfrentava um 

deslocamento de carro em que, na maioria das vezes, lidava com trânsito e longas 

distâncias (nesse momento, gesticula muito, bate a mão na mesa, seu tom de voz é alto e 

seus movimentos com as mãos são expansivos, chegam a bater no monitor que se 

encontrava na mesa). 

 Explicou que tinha sob sua responsabilidade cinquenta e cinco escolas e acabou 

ficando cansada, desgastada, pois recebia cobranças e tinha que cobrar. Ela afirma: “[...] 

achei que tinha me livrado de aluno, comunidade, sei o que, e peguei isso, não, quero 

sair!” (risos). Catarina reconhece que esses problemas devem de fato ser próprios, ela 

me interroga: “Eu tive, então, esse problema, e era meu mesmo, não é?”.  

Justifica sua questão, revelando que a equipe de supervisores era de dez pessoas 

e que as pessoas não adoeciam, não tiravam licença e então reconhece “[...] é alguma 

coisa comigo!”. Ela percebe que, desde que estava em sala de aula, já “[...] carregava 

alguma coisa, que empurrava alguma coisa.”. 

 E essa situação foi culminando em tensão, irritabilidade, ansiedade, 

esquecimentos e chegou a ponto de discutir com as pessoas e, repentinamente, 

abandonar a discussão e ir para seu carro, mesmo que a conversa ainda não tivesse sido 

fechada. E a pessoa com quem discutia saía atrás dela, falando continuamente. 
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 Teve sintomas físicos, como adormecimento no braço, principalmente, enquanto 

dirigia e muita indisposição e desânimo. Foi ao médico várias vezes e, ao todo, 

somariam trinta dias de pequenos atestados. Consultou um psiquiatra que lhe concedeu 

licença de vinte dias. Hoje encontra-se em uma nova função, pode-se considerar uma 

nova adaptação, é um trabalho administrativo, como secretária escolar. 

B.4.4 A escolha do magistério 

 Quando criança, gostava de brincar como professora, era uma criança pacata e 

gostava de coordenar as brincadeiras. Dava lição, corrigia, como uma professora e 

reafirma: “[...] eu sempre coordenava tudo (muitos risos), era um probleminha, quando 

era para ser médica, era eu; se tinha mamãe, era eu... (risos) isso eu tenho, esse detalhe 

de autoridade, eu comandava a brincadeira [...].”. 

 Contudo, quando adolescente, não queria cursar o magistério, não queria ser 

professora, mas sua mãe afirmara que não possuíra condição de financiar outro curso, 

sua mãe a incentivara, argumentando que seria uma profissão que lhe garantiria 

independência e tranquilidade financeira. Sua mãe era tradicional e conservadora, até 

mais que Catarina, e lembrava que, na sua educação, teve até aulas de latim. 

 Catarina afirma que o magistério foi uma projeção da sua mãe, que ela a fez 

cursar, pois não havia tido oportunidade. Ela se lembrou que, depois do magistério, 

cursou técnico em contabilidade, mas não seguiu na área em razão de que o magistério 

abriu portas mais rapidamente. 

 Ela afirma: “De verdade, onde me encontro? Essa parte de organização, é nisso 

que me encontro, se eu pudesse, tivesse dinheiro, tinha feito engenharia ou arquitetura, 

eu penso, tenho certeza, o magistério foi projeção da minha mãe.”. 

 Catarina trabalhou e se esforçou para ser digna do seu trabalho, se esforçava 

para seguir as determinações, mas reconhece que, por não ser a profissão que sonhara, 

em algum momento, algo não daria certo. Enquanto seus pais estavam vivos, relembra 

que não havia solicitado licença e que várias vezes discutira com sua mãe, dizendo que 

não gosta, que não concorda com o que vivenciava como professora. Sua mãe 

argumentava, lembrando do seu tempo de escola, em que a professora dava aula de 

tailleur e colar de pérola, ao que Catarina contrapõe (muitos risos): “ah mãe, tem dó, 

tem dó, tem dó! A escola não é mais assim, a escola tem marginal!”. 
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 Após alguns anos de trabalho em psicoterapia, percebeu que continuaria como 

professora, adaptada na medida do possível, mas não abandonaria a profissão. Como 

saída, tem se realizado na construção de imóveis, casas, afirma: “[...] se meu sonho é ser 

arquiteta, imagina, eu vou viver de quê? Não dá. Então o que acontece, eu acabei me 

realizando, porque, eu construo casas.”. 

 Ela encontrou uma satisfação grande no campo da construção civil, gosta de 

lidar com pedreiros, engenheiros, arquitetos, compra terrenos, constrói, vende, compra 

casa, reforma, foram até agora mais de dez construções, ela diz: “[...] eu adooooro 

isso!”.  

 

B.5 - Professora Clarice: adversidades na vida e as ressonâncias no trabalho como 
professora 

 

Quando a doença começou, 
queriam me afastar,  

mas eu insisti,  
a doença ficou grave,  

e assim eu fui me atolando 
 nesse universo da Educação.  

(Professora Clarice) 

 

B.5.1 Apresentação da professora e a escolha profissional 

 Clarice é nascida no Rio de Janeiro, mas morou um longo tempo em outro 

estado, por motivos profissionais e pessoais de seu pai. Hoje, reside em uma cidade do 

interior paulistano. O período de adolescência e formação profissional ocorreu naquele 

local de moradia, resultante das necessidades profissionais e pessoais de seu pai. 

 A professora tem 52 anos de idade e tem uma carreira longa na Educação: 

iniciou ministrando aulas aos 17 anos, quando já era formada no magistério. Relata que 

sua história com a Educação é “estranha” e que seu interesse inicial era pela Psicologia, 

contudo argumenta que, em razão de seu pai ser militar, conservador, acreditava que 

“[...] mulher não precisava estudar!”. Por esse motivo, não teria financiado um curso 

preparatório para vestibular, assim, suas chances de ingresso num curso superior de 

qualidade e coerente com sua vontade diminuiriam consideravelmente. 
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 Em virtude desse contexto, o que lhe parecia alcançável era o ensino médio 

conjugado com o magistério e assim o fez. Ao término, prestou concurso na rede 

municipal e foi aprovada. Daí, iniciou sua vida profissional e sua carreira lhe 

possibilitou que alcançasse cargos de gestão escolar. Ela teve de cursar Pedagogia para 

se qualificar, referiu que seu interesse pela Psicologia continuava vivo e que, na 

faculdade, “espiava” as aulas do curso de Psicologia e “chorava” de vontade de cursá-

lo. 

 Refere que “se apaixonou” pela Educação e que foi bom, que foi uma 

“construção perfeita”, que nunca “brigou” com a situação de ter escolhido uma carreira 

que não correspondia a seus interesses iniciais.  

 Clarice se lembra de um pastor da igreja em que congregava quando criança, aos 

seis ou sete anos, e revela que a “[...] coisa com a Educação começou muito cedo.”. Ela 

revelou que esse pastor passava a mão em sua cabeça, fazia um cafuné, orava e dizia: 

“Abençoa, Senhor Deus, a nossa professorinha!”. Relembra desse fato como algo que 

não soou bem, que tinha raiva do pastor, que não entendia o que era “professorinha”. 

Então destaca que, em razão da falta de apoio do seu pai para outras carreiras e a benção 

do pastor, assim foi “empurrada” para a Educação.  

 Atualmente (2017), cursa o penúltimo ano do curso superior em Psicologia. 

B.5.2 O trabalho como professora e seu adoecimento 

 Na rede municipal em que trabalha atualmente, faz assessoria para professores 

que trabalham com inclusão e atende em três escolas que lhe dirigem demandas 

específicas, envolvendo inclusão e necessidades de Educação voltadas para crianças 

com deficiência.  

Relata que sempre se “encantou” com o trabalho na escola e que, com todos 

esses anos de percurso, já poderia ter pedido aposentadoria, contudo argumenta que, 

enquanto a vida lhe oferece pouco, ela diz: “só isso?”. E reconhece que, na Educação 

ela tem momentos de “muita, muita, muita intensidade” quando, por exemplo, uma 

criança lhe traz uma florzinha e diz: “Tia, é para você!” (risos da professora). Relata 

que, nesse momento, experimenta algo “[...] que nunca tive.”. 

 A situação de adoecimento se deu depois de quinze anos de trabalho em sala de 

aula. Ela relata uma espécie de paralisia no membro superior direito e não conseguia 

mais escrever na lousa, não consegue lembrar-se do diagnóstico, ao mesmo tempo que o 
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recusava, pois sua direção queria indicar-lhe uma atividade adaptada, mas ela recusava. 

E justifica que adaptada perderia o plano de carreira e que não queria deixar a Educação 

pelo forte envolvimento com as crianças e os pais delas. 

 Da doença que a acometera, não há dados precisos: referiu que foi uma espécie 

de calcificação nas articulações, ao mesmo tempo em que se considerava a possibilidade 

de artrite, artrose e, por certo tempo, o médico que a tratara considerou a hipótese de 

envelhecimento precoce. Ratifica que “não aceitou o diagnóstico” e que não queria 

deixar a Educação. Nesse momento em que persistia nessa condição, descobriu-se 

“ambidestra”, ou seja, treinou escrever na lousa com o membro superior esquerdo e 

conseguiu. 

 O surgimento dessa doença coincide com um momento em que estava 

trabalhando muito e reconhece que sempre trabalhou muito, afirmando que “[...] me 

atolei de trabalhos dentro da escola, eu não consigo fazer menos, eu me jogo inteira no 

trabalho.”.  

Referiu que, do ponto de vista pessoal, também não estava bem: o marido havia 

ido “embora de casa”, suportou as responsabilidades sozinha, sua filha ficou deprimida 

e descobriu que ela tinha a condição de “borderline”. Além de todos os tratamentos 

médicos, Clarice iniciou nesse período a psicoterapia, fisioterapia e outros tratamentos. 

 Todo esforço dispendido para se manter ativa culminou num quadro depressivo 

e sua condição física não lhe permitira mais manter-se em sala de aula. Então, fez 

concurso interno para cargo de gestão e afirma: “Quando a doença começou, queriam 

me afastar, mas eu insisti, a doença ficou grave e, assim, eu fui me atolando nesse 

universo da Educação!”. 

 Atualmente, quando se depara com problemas e outros conflitos na escola, ainda 

sente dor em seu braço que incha e fica impossibilitada de movimentá-lo. Relata que se 

somam a isso os problemas pessoais e tudo junto produz insônia a ponto de necessitar 

de medicamentos para dormir. Ela referiu que tem sonhos, que não consegue descansar 

à noite e afirma: “[...] eu sonho a noite inteira com as coisas da escola e com problemas 

familiares!”. 

B.5.3 As adversidades da vida e do trabalho 

 O relato de Clarice não deixa dúvidas: a condição de sofrimento não é só 

profissional, é pessoal também. Seus relatos são sempre atravessados pelas lembranças 
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de sofrimento quando criança e adulta. Ela faz referência a seu pai como uma pessoa 

conservadora, que almejava para ela, filha mulher, um lugar predestinado, mas 

impossibilitada de conquistar seus sonhos, desejos e ideais. Revelou que, aos oito ou 

nove anos, uma professora constatou que ela “sangrava por baixo” e a inquiriu sobre 

isso, foi quando declarou que sofria violência do pai, ele a chutava “por baixo”. Esse 

fato provocou problemas importantes e sérios que ela teve de tratar. Comentou que “[...] 

teve de ser mãe da sua mãe e de seus irmãos.”, fez alusão ao fato de que tinha de cuidar 

e protegê-los em razão dos excessos de violência de seu pai. 

 Clarice é irmã mais velha e refere que “sempre foi um peso” ser a mais velha e 

ter de cuidar dos mais novos e ainda, ajudar a mãe que era sempre agredida pelo pai. E 

relata: “[...] ela apanhava muito e eu intervinha muito para ajudá-la e apanhava junto. E 

me escondia do meu pai, minha mãe surtava, colocava fogo na casa e saía correndo... 

Hoje sou eu que cuido do meu pai.”. 

 Quando comenta da relação matrimonial, destaca que seus casamentos não 

foram “bem sucedidos”: o primeiro companheiro a agredia, ela referia que ele “era mal 

resolvido sexualmente, que gostava de homens” e que ele abandonara a casa quando da 

sua situação de adoecimento, isso a fez assumir a criação de seus filhos sozinha.  

Hoje, tem um companheiro que é “um homem bom e maravilhoso”, mas que é 

seu amigo (risos). Então a professora se questiona: “[...] eu acho que a vida vai me dar 

isso, só isso?”. Ao produzir essa questão, ela continua sua fala, referindo-se à Educação 

e destaca: “[...] na Educação, eu sirvo e tenho retorno: a criança pequenina traz uma 

florzinha de mato e diz: ‘tia, para você!’ (risos). Ah que coisa linda, é muito, é muito, 

muito é tudo aquilo que não tive...”. 

 A professora lembra-se de um aluno que atendeu, autista, com quatro anos e que 

teve com ele excelente relacionamento. Ela diz que, quando ele a via, era como se visse 

um biscoito recheado e ia na sua direção... Trabalhavam muito bem juntos e, às vezes, a 

atividade era interrompida pela criança que a beijava e com suas mãos segurava o rosto 

de Clarice aproximando ao dele encostando “testa com testa”.  

Reconheceu que, no início, achava “estranho”, mas agora “é uma delícia” 

(risos), ela afirma: “[...] aquela mãozinha quente no meu rosto, ele olha para mim, 

assim, encosta a testinha, sabe como se fizesse um cafuné?... Sabe, é muito bom, e essa 

experiência eu não tenho em lugar nenhum (chora), não tenho.”. 
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B.6 Professora Rosa Judite: A posição de desamparo determinante do trauma 

 

Tem alguma coisa por trás disso,  
alguma coisa em mim não ia bem. 

  
(Professora Rosa Judite, ao comentar  
sobre a condição de seu sofrimento) 

 

B.6.1 Apresentação e formação profissional 

Rosa cursou magistério integrado ao ensino médio, inseriu-se profissionalmente 

como docente e, em razão da legislação que estabelecia a necessidade da formação 

superior para os professores, cursou Pedagogia. Posteriormente, concluiu pós-graduação 

em Psicopedagogia e Educação Especial. Possui vinte e três anos de experiência como 

professora e onze de anos de formada em Pedagogia. Sua experiência em sala de aula é 

predominantemente na educação infantil, mas teve experiência no ensino fundamental, 

tendo se adaptado melhor no infantil. 

 Rosa tem quatro filhos, os três mais velhos se dedicam à docência e são 

professores. Sua filha mais nova é a única que reside com ela e cursa o primeiro ano de 

Psicologia. Rosa entende que, em razão de sua filha presenciar seu sofrimento por causa 

do trabalho, escolheu a Psicologia, e não, o magistério como os outros filhos.  

Rosa é divorciada e, apesar de sua condição atual, de humor deprimido e 

fragilizada em razão de várias situações de sofrimento na escola, reconhece que já foi 

muito batalhadora e que, inclusive, depois do divórcio, ingressou na faculdade de 

Pedagogia com bolsa do Programa Escola da Família. 

 O programa citado prevê que o bolsista trabalhe nos fins de semana em 

atividades escolares de estímulo à participação da comunidade na vida escolar do 

alunado e Rosa destaca que esse foi um período de muito trabalho e esforço. 

B.6.2 Adoecimento 

 Rosa relata que, em 2015, estava sentindo muito cansaço em razão da rotina de 

trabalho e ressaltou como principais dificuldades: os alunos com comportamento difícil 

de lidar – como de violência –, as dificuldades em razão do constante desafio da 

inclusão e as políticas locais de ensino (metodologias, programas didáticos engessados, 

mandos e desmandos). 
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 Recebeu orientação de colegas que fazem parte da equipe de gestão escolar para 

se candidatar a esses cargos, mas Rosa reconhece que não possui perfil para essa 

atividade. Ela observa o trabalho dos gestores e percebe que há muita ambiguidade entre 

o que se diz e o que se faz. Ela ratificou sua sensação de cansaço e afirmou: “[...] eu 

estava muito cansada, eu não sentia que era a mesma na sala de aula, já não estava indo 

com aquela alegria, preparando aula com aquele entusiasmo.”. 

 Então, Rosa contemplou como saída para essa condição uma inscrição para a 

Educação Especial, com um trabalho na sala de recursos. Cabe a esse professor atender 

em três ou quatro escolas, dependendo do número de crianças inclusas. No processo 

seletivo, escolheu suas escolas e uma professora a abordou, comentando que uma das 

escolas que Rosa escolheu teria um aluno com uma condição muito seria e agravada de 

autismo. Essa professora estava escolhendo outras escolas, justamente pelas 

dificuldades encontradas com o referido aluno e assim dispôs-se a ajudar e deixou o 

numero de seu telefone com Rosa. 

 Era fim de novembro de 2015 e ela se apresentou na referida escola que tinha 

matriculado o “aluno – caso grave de autismo”. Diretora e coordenadora receberam 

Rosa e comentaram sobre esse aluno, dez anos de idade, alto, forte, com um “corpo de 

adulto”.  

Rosa comenta que estava motivada pelos desafios que então se configuravam e 

que estava disposta a enfrentá-los, pois seria diferente da sala de aula com mais de trinta 

alunos, cobrança para o trabalho individualizado, relatórios e interdisciplinaridade. 

 Chegando o dia de conhecer o referido aluno, seu nome (codinome) é Paulão. 

Sim, o chamam no aumentativo e Rosa disse ter ficado “assustada” pelo tamanho dele e 

o quanto parecia comprometido na questão do desenvolvimento afetivo e intelectual. 

Conheceu também a sala de recursos, um espaço dividido para duas atividades 

concomitantes. Espaço e materiais pareceram suficientes para as atividades. Ela 

observou, contudo, que não recebera treinamento e muito menos orientação para 

trabalhar com situações tão delicadas como parecera a do Paulão. 

 Uma colega, professora dessa escola, recomendou-lhe que não viesse trabalhar 

de brinco, cabelo solto, corrente, crachá ou qualquer outro adereço que possibilitasse 

puxar. E alertou que, em razão da mudança de professor, ele poderia ficar irritado e 
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tenso. Rosa reconheceu que “[...] então, assim eu fiquei com medo, eu já comecei antes 

de conhecê-lo, eu já estava com medo com tudo isso que ouvi.”. 

 Quando viu Paulão pela primeira vez, observou que a mãe o segurava firme no 

braço e ele apresentava certa resistência para entrar na escola. A diretora, a 

coordenadora, a estagiária e Rosa o aguardavam. A diretora orienta que quando já 

estivesse na sala de recursos, essa teria que ser trancada para não correr o risco de o 

aluno fugir. A mãe do Paulão o conduzia com uma mão de um lado e a diretora do 

outro. Enquanto isso, a diretora tentava contato verbal com o aluno. 

 A diretora comenta com Rosa que estaria próxima e passaria regularmente para 

ver se estava “tudo bem”, em tentativa de aproximação com Paulão, Rosa relata: “[...] 

foi assim uma coisa muito estranha e ele ficou agressivo, ficou agressivo, ele queria ir 

embora, ela [diretora] falou para mim que o certo era mantê-lo em atividade por uma 

hora e meia. Então, Rosa procurava desenvolver atividades com ele, relata que, por 

vezes, ele se agitava, pedindo a presença da mãe e as agredia (a Rosa e a estagiária). 

 Segundo Rosa: “[...] quando ele agarrava no meu cabelo, a estagiária ia lá tirar, 

tentar tirar a mão dele. Aí, ele agarrava nela, daí eu ia também socorrer e assim 

começava uma luta física. Era uma agarrada forte, a dele, tão forte que ele chegava a 

descer a cabeça da gente até o chão com força. Ele pegava na roupa, se tivesse botão se 

soltava, era uma agressão física bem violenta.”. 

 Referiu um mal-estar intenso em razão dessa situação e tinha vontade de chorar, 

pela impotência. Queria dar um “grito de socorro, fazer um pedido de socorro” e, então, 

emudecia. As estagiárias não ficavam muito tempo em razão da complexidade do caso e 

discutiam se não seria o caso de um estagiário do sexo masculino para o atendimento 

em questão. 

 Rosa ficara com hematomas, arranhões no braço e beliscões e sempre recorria no 

HTC (formação continuada) à sua coordenadora que remediava a situação com o 

argumento de que o tempo possibilitaria a construção do vínculo entre eles e que tudo 

ficaria bem. Mas Rosa lembrou-se da professora que lhe alertara para a complexidade 

desse atendimento, que ela ficara com Paulão por um ano e a situação não estabilizara. 

Destacou que observou o braço da mãe do aluno e era também todo marcado de 

arranhões. 
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 O referido aluno era atendido por equipe multiprofissional e tinha 

acompanhamento psiquiátrico, sendo medicado com indutor do sono. No contra turno 

ao da escola, o menino tinha atendimento especializado com psicóloga e fonoaudióloga 

de uma entidade que faz acompanhamento psicoeducacional de crianças com 

deficiência intelectual. Rosa conversou com as profissionais dessa entidade que 

relataram problemas similares aos que vem experimentando. Ambas, psicóloga e 

fonoaudióloga, atendem juntas para darem conta de situações limítrofes com Paulão. 

 Rosa comentou que a socialização de Paulão com outras crianças da escola era 

estimulada e que os outros alunos são pacientes, receptivos e Paulão é aluno da escola 

desde o primeiro ano. Em uma dessas situações de interação, uma aluna e Paulão se 

abraçam carinhosamente e, de repente, a aluna começa a chorar, Paulão havia mordido 

seu ombro e permanecera mordendo, com cuidado as professoras tentaram conter. 

Apesar de várias situações semelhantes, os alunos tinham muita atenção e paciência 

com ele. 

 A situação de Paulão pareceu muito delicada, pois o diagnóstico ocorrera 

tardiamente e os pais acreditavam que se tratava de “hiperatividade” e tentavam corrigi-

lo com “agressão e beliscões” segundo relato colhido pela professora.  

 Esse contexto de trabalho foi provocando um importante mal-estar e Rosa inicia 

psicoterapia e lhe foi indicado que fosse avaliada por um psiquiatra. Ela foi medicada 

com antidepressivo, indutor do sono e obteve afastamento por quinze dias. Findo o 

tempo da licença de saúde, sua psiquiatra lhe ofereceu mais quinze dias ou readaptação 

funcional. A médica reconhecera que, em razão do humor deprimido, da sensação de 

impotência e da tensão ao enfrentar as mesmas situações que a fizeram adoecer nesse 

momento, não teria condições de voltar ao trabalho e lhe recomendaram a adaptação 

funcional. 

 Ao ser avaliada pelo departamento médico ocupacional da prefeitura, a médica 

que a atendeu lhe explicou que poderia voltar para a sala de aula, já que parecia que 

estava “tudo bem”, antes de ir para sala de recursos. Em consenso, os dois profissionais 

concordaram e o laudo foi produzido com os seguintes dizeres: “apta para sala de aula, 

exceto sala de recursos.”. 

 Após três dias, foi chamada para escolha de uma escola, para assumir uma sala 

de aula e escolheu a educação infantil I, com crianças de 2 anos. E Rosa relatou que: 
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“[...] no começo, eu estava bem, não sei se tímida, bem, assim, me sentindo fragilizada 

ainda com tudo que passei... Então, eu estava assim muito fragilizada.”. Rosa referiu 

sentir falta de atenção e estava muito emotiva, tendo sido então orientada pela diretora a 

considerar a ajuda da estagiária da sala de aula. Conseguiu terminar o período letivo e 

disse que não estava 100%, mas algo próximo disso. 

 Destaco que a professora comentou durante a entrevista que desejava mudar de 

psicoterapeuta em razão de sentir necessidade de “[...] entender o que fez tão mal pra 

mim, entende? É assim, é como se o problema não tivesse sido só o Paulão me agredir, 

tem alguma coisa por trás disso. Eu acho que outra pessoa, outra professora talvez 

tivesse aguentado o ano inteiro, entende? É como a Sonia [uma das professoras do 

Paulão] aguentou o ano inteiro, outras professoras trabalharam um ano, um ano, um ano 

com ele. Ficaram o ano todo e eu não aguentei, eu adoeci, então tem alguma coisa em 

mim que já não ia bem.”.  

E conclui que tem vontade de entender isso que aconteceu, pois agora que cursa 

Psicologia (3º ano), não quer sentir a mesma coisa que tem sentido como professora, 

insegurança, impotência e fragilidade. 

 Em 2017, Rosa retorna para a escola que havia deixado em 2016, para ir para a 

sala de recursos e escolheu a sala de infantil II: crianças com três anos, muito agitadas, 

ela destaca “muito agitadas mesmo!”. Assim ela caracteriza essa sala de aula: “[...] 

pegava fogo, ela pega fogo, é muita gritaria, muito barulho, estranhei muito comparado 

ao infantil I.”. A estagiária da sala foi, novamente, como no ano passado, um suporte 

importante para Rosa. 

 Foram, então, surgindo os problemas típicos da rotina de escola, queixa dos pais, 

indisciplina dos alunos, exigência dos gestores e Rosa necessitou retomar a psicoterapia 

e o tratamento com o psiquiatra (havia tido alta de ambos). Ela referiu sentir “[...] 

novamente, aquela angústia” e insônia. Formula então a seguinte questão: “eu gostaria 

de buscar em mim, na minha história, o que é que está me afetando, qual está sendo 

minha dificuldade. Eu não estou tendo resiliência para lidar com os pais, sabe, pra 

resolver os problemas ali e ponto final. Não levar pra casa, não ter insônia... O que é que 

está acontecendo, eu não estou conseguindo dialogar com as crianças, sabe? Estou 

achando que eles estão muito agitados, né?”. 
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 Rosa deu ênfase e destaque para o seguinte motivo que acredita que a tenha 

desestabilizado nesse processo do retorno à sala de aula: o fato de a escola ter poucos 

estagiários disponíveis para auxiliar os professores e instituir que as salas que os têm 

passem a “dividi-los” com os professores que não têm tal auxílio. Rosa tinha em sua 

estagiária um apoio importante, já que estava com dificuldades de memória e a 

estagiária cumpria com uma função importante nesse momento da sua readaptação. 

 Diante de vários argumentos apresentados à gestão, Rosa procurou sustentar a 

necessidade da estagiária ser exclusiva para sua sala, pois uma das justificativas era que 

tinha uma aluna de inclusão “sem laudo”, mas que suspeitavam se tratar de um caso de 

autismo. Esse justamente a fazia lembrar-se da situação que passou com Paulão. 

 A professora citou uma situação em que se encontrava sozinha na sala de aula e 

era o momento de os pais receberem as crianças após o período de aula. Ela sustenta a 

necessidade da estagiária neste momento, pois toda atenção é devida ao fato de não 

cometerem enganos no momento da “entrega” da criança. Ocorreu que, nesse dia, sua 

estagiária ter sido convocada para dar suporte para outra professora e Rosa presenciou 

uma situação em que um aluno evacua no momento da chegada da sua avó que iria 

buscá-lo. Ela justifica a situação para a avó, que parece compreender, mas depois de 

alguns minutos, discute com a professora em razão de a criança apresentar um arranhão 

no rosto. 

 O argumento de Rosa é que a criança mesmo o provocara ao passar um pedaço 

de giz no rosto, contudo a avó sustentava que outra criança teria arranhado seu neto. Tal 

fato descompensara a professora de tal forma que a fizera procurar seu seguro saúde 

para uma consulta psiquiátrica. Nessa, em investigação empreendida pelo profissional, 

lembrou-se de uma situação em que sua mãe, sofrendo de depressão, fora levada de 

ambulância para internação em um hospital psiquiátrico. 

 Lembrou que a mãe permanecia de cama vários dias e que tal ocorrência se dera 

após a separação matrimonial. Rosa recebeu a indicação para trinta dias de afastamento 

e foi justamente neste período de afastamento que ela concedeu gentilmente a entrevista 

para esta pesquisa. 

 Pontuei interrogando, se essas questões que a fizeram padecer nesse último 

episódio, de alguma forma eram percebidas e sentidas antes de seu processo para ir para 
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sala de recursos (quando teve de lidar com o aluno “Paulão”). Ela admite que sim, mas 

não sentia nessa intensidade que, dessa última vez, a levou ao limite. 

 Rosa é estudante do terceiro ano de Psicologia e reconhece que a única coisa que 

a tem animado e despertado vontade são as aulas da faculdade. Eventualmente, falta à 

aula por conta do desânimo, mas se arrepende e isso serve de estímulo para não mais 

faltar.  

B.6.3 A percepção do que causara sua condição de sofrimento e de transtorno de humor 

 Antes de solicitar a participação no processo para trabalhar na Educação 

Especial do município, Rosa tentara um trabalho alternativo que era exclusivo para 

professores que, por alguma razão, não poderiam mais trabalhar diretamente na 

Educação, tratava-se de um processo seletivo para ser supervisor de merenda escolar. 

 Esse profissional assume um número “X” de escolas e verifica a condição local 

de serviço e oferta do alimento, prazos de validade, condições de higiene e outros. 

Preferencialmente, participam desse processo seletivo os professores que necessitam de 

trabalho adaptado. Quando Rosa fazia a prova para a seleção, supunha que somente as 

professoras de mais idade, cansadas do trabalho em sala de aula, participariam, contudo, 

para sua surpresa, professoras jovens também lá estavam. 

 Ela presumia que seu adoecimento originara-se em razão do seu cansaço e do 

excesso de exigência dirigido por pais e gestores e, como fator complicador, seu tempo 

de trabalho como professora. Contudo surpreendera-se ao verificar que jovens 

professores parecem, assim como ela, ter desenvolvido algum tipo de mal-estar em 

razão do trabalho pedagógico. 

 Rosa justifica que uma das razões do mal-estar relaciona-se ao fato de que o 

trabalho na Educação Infantil está cada vez mais programado, “engessado”, com suas 

rotinas cada vez mais endurecidas. Por exemplo, a hora do parque, que seria a hora livre 

para a criança brincar, a rede municipal estabeleceu um programa de intervenção 

planejada, ou seja, a criança não brinca mais livremente, não cria sua brincadeira, não 

tem espaço para fantasiar. 

 Os professores entendem, na sua experiência, que a rede não quer que o docente 

fique acomodado enquanto a criança brinca, mas o que verdadeiramente ocorre é que a 

criança está o tempo todo convocando o professor para fazer parte da brincadeira e, 

desse modo, não existe ociosidade na hora do parque.  
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 Somam-se a isso outras exigências burocráticas, como excessos de relatórios, 

projetos impostos e não discutidos e um excesso de cobranças dos pais dos alunos, que 

exigem que os filhos se alimentem na escola, independentemente da vontade deles e que 

sejam entregues aos pais tão limpos quanto chegaram na escola. 

 Rosa afirmou que “São muitas cobranças e o professor fica espremido... E, com 

isso, fui me irritando e irritando... ficando nervosa, o barulho das crianças estava maior 

do que realmente e verdadeiramente estava, eu sentia de maneira diferente, eu estava 

muito sensível ao barulho deles.”. 

 

B.7 Professora Brigite: a tênue distância da força à fragilidade 

 

[...] até hoje eu não sei se tava chorando  
de nervoso ou de vergonha.  

Professor tem que ter postura,  
ser forte. E, de repente, você desmonta,  

dá impressão, assim, de fragilidade. 
 

(Professora Brigite revela o que  
sentiu imediatamente após  

ser agredida por uma aluna) 

 

B.7.1 Apresentação da professora 

 Brigite foi um codinome escolhido de maneira a preservar sua identidade, um 

dos princípios éticos da pesquisa. A professora concedeu liberdade para o aluno 

pesquisador escolher um nome que melhor a identificasse.  

Sua his(es)tória pareceu constantemente ser atravessada por esforço e dedicação 

empreendidos em tarefas, atividades e importantes propósitos. E, por outro lado, 

confrontou-se com os seus limites impostos pelo cansaço e pela fragilidade de que, de 

alguma forma, todos somos constituídos. Por isso, a escolha por Brigite, em pesquisa 

exploratória o nome é originário do Irlandês “Brighid” que, por sua vez, derivou do 

gaélico “brig” que significa forte ou força.   

 A professora é licenciada em Artes e está trabalhando no magistério há 35 anos. 

É aposentada pelo estado e, em2017, aposentará pela prefeitura de sua cidade. 

Trabalhou concomitantemente por sete anos nas duas redes, motivo pelo qual entende 
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que esse fato a tornou suscetível a uma situação que viveu com alguns alunos (de 

violência) e produziu seu adoecimento. 

 Brigite é nascida numa cidade localizada ao norte do estado de São Paulo, 

distante 600 km aproximadamente da Capital. Nessa cidade e região, passou sua 

infância, adolescência e primeiros anos de sua idade adulta, tendo cursado a licenciatura 

em Artes.  

Foi casada, o primeiro relacionamento resultou em uma união de sete anos e se 

separaram; na segunda união, permaneceram juntos por cinco anos e ficou viúva em 

razão de uma doença do companheiro. Dessa última relação, destaca que ele era sua 

“alma gêmea” e que a perda dele foi muito difícil, tendo chorado “por dois anos” a 

perda do esposo. E, dos dois relacionamentos, não teve filhos. 

B.7.2 A escolha pelo magistério –- uma relação delicada entre a Arte e as exatas 

 A decisão pelo magistério não pode prescindir de resgatarmos a história pessoal 

de Brigite, pois ser professora relaciona-se com o fato de que estudou piano em 

conservatório por dez anos. Ao ser inquirida a respeito da sua relação pessoal com o 

estudo de piano, não soube precisar se havia escolhido espontaneamente ou se o pai a 

incentivara.  

O diretor de uma escola do estado, amigo de seu pai, a incentivou a assumir 

aulas de música na escola em que era gestor, como dessa feita, havia tido uma boa 

experiência como professora. Ela ainda relatou que como “[...] sempre foi de querer 

tudo e trabalhar bastante”,  apostou na formação e cursou licenciatura em Artes numa 

cidade próxima e voltou para seu município natal, onde começou a lecionar no 

conservatório em que havia estudado. 

Atualmente, não toca piano  e seu pai doou o piano que era da família 

(emociona-se – os olhos lacrimejam) e ressalta que é “[...] decidida, se começo vou até 

o final, eu não era boa pianista, tipo ter dom, eu me esforçava e estudava, nunca tive 

ouvido para tirar música, mas tudo que começo termino, posso gostar ou não, ter 

habilidade ou não, eu vou até o fim.”.  

Relatou que sua cidade natal é pequena, tinha pouco a oferecer, com uma vida 

cultural restrita. Ela destaca que havia chegado ao seu limite e, apesar de ter uma vida 

confortável materialmente, resolveu abrir mão e apostar na mudança. 
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Como era a última filha a sair da casa dos pais, sua mãe insistira a ponto de fazer 

“chantagem emocional”, mas ela sustentara seu intento, pois havia chegado ao seu 

limite. Uma amiga residia na cidade para qual pretendia mudar (sua cidade de moradia e 

trabalho atual) e, assim, apostou na mudança para “começar do zero”. Era década de 

1980 e tinha em torno de trinta anos.. 

Quando pergunto qual adjetivo poderia ser usado para identificá-la, responde 

que “esforçada / busca o melhor” e afirma que, em sua área (Artes), “deixa a desejar”, 

pois não é a melhor. Justifica que sua escolha pela Arte se deu pela sua inserção na 

música, contudo, “descobriu que gosta de exatas”.  

Em 1986, formou-se na sua segunda licenciatura, Desenho Geométrico, e ainda 

lecionou por dois anos até a disciplina ser excluída do currículo. Ela afirma “[...] então, 

Arte não é meu forte, eu gosto de artes, mas, para dar aula, eu me completaria mais com 

Matemática ou Desenho Geométrico, eu tenho mais habilidade, tô no lugar errado, mas 

fiz o melhor que pude. Muita coisa me faltou, por isso me esforço e me cobro muito.”. 

B.7.3 Violência entre professores e alunos: O trauma? 

 Brigite inicia a entrevista, narrando que, em razão de uma situação de violência, 

havia sido remanejada para um projeto da rede de ensino, para a qual trabalha, onde 

desenvolve “valores” com os alunos. Esse projeto contava com seis professores que 

trabalhavam em duplas e atendiam as escolas que os solicitavam. E, de acordo com uma 

agenda criada, iam para as escolas e trabalhavam na própria sala de aula com dinâmicas, 

vídeos e reflexões, com o objetivo de resgatar os valores humanos nos alunos de 

primeiro ao nono ano. 

 Inicia seu trabalho nesse projeto em 2013 e permanece nele por dois anos e 

meio. Ela relata que foi extremamente significativo, uma experiência que pode ter sido a 

mais marcante em seu período de docência e que encerrou pelos idos de 2015 por 

motivos econômicos: a rede, em contenção de despesas, teve de realocar seus 

professores para sala de aula e isso incluiu os docentes desse projeto. 

 Desse modo, o fato que gerou seu remanejamento para esse projeto de valores 

teve a ver com uma situação de violência, contudo a professora justifica que “[...] não 

haveria agredido um aluno”. Ela afirma que estava cansada, estava no limite do cansaço, 

lembra que iria dar uma atividade em uma folha de sulfite para os alunos e um deles se 

aproximara e não lembra o motivo pelo qual começaram a discutir. De repente, no auge 
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da tensão, o aluno lhe fala: “Tá vendo? É por isso que a senhora não casa!”. Brigite diz 

que usou o que tinha na mão para (faz um gesto de um tapa) dar no aluno e falou: “O 

que isso, menino?”. 

 Os demais alunos que presenciaram comentavam assustados que ela havia 

agredido o colega, mas a professora, na entrevista afirma que não e que ficou muito mal. 

Esse fato teria ocorrido numa sexta ou quinta feira e ela procurou no fim da semana uma 

amiga próxima e comentou com ela que havia agredido um aluno e estava com medo de 

ser processada. Conversou também com sua diretora e a mãe do aluno foi chamada à 

escola. 

 A mãe do aluno compreendeu a situação e a professora argumentou que estava 

sensibilizada ainda pela morte do esposo há três anos. Justificou que ainda estaria em 

luto e que, nos dois primeiros anos, tinha chorado sem parar. A mãe do aluno pediu 

desculpas e parece que, do ponto de vista legal e da relação com a mãe do aluno, tudo 

ficaria “bem”.  

A diretora de Brigite compreendeu a situação, reconheceu que ela teria chegado 

a “um limite” e se mobiliza para tentar adequar a professora em outra atividade e, então, 

surge a oportunidade do projeto de valores. 

 Ocorre que, após o término desse projeto, a professora retorna em 2016 para a 

mesma escola em que ocorrera a situação de agressão dela ao aluno. Ela comenta que, 

quando havia deixado a escola, era um ambiente bom para trabalhar, que os alunos eram 

carinhosos, e que a escola também teria recebido bem os professores da equipe que 

trabalhava os valores humanos. Assim, tinha a expectativa de encontrar um ambiente 

mais harmonioso e menos tenso, mas ela descreve assim a escola quando de seu retorno: 

“[...] estava tudo mudado [...] estava de pernas para o ar, os alunos sem limites, aquela 

coisa de desvalorizar o professor, agressividade entre eles, um xingando o outro [...].”. 

E, assim, decepcionou-se ao constatar tantas mudanças, pois ela era de uma época, 

quando da sua formação, quando desrespeitar o professor era uma coisa muito séria. 

 Brigite comenta que a equipe de direção já não estava tão coesa como antes e 

isso produzia um desequilíbrio geral na escola. Tal fato foi sendo o pano de fundo para 

uma situação de violência de uma aluna para com Brigite.  

O fato era que o celular é proibido na escola e a direção teria feito algumas 

concessões, como permitir usá-lo no intervalo. Brigite se queixou de que a regra não era 
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obedecida e que “[...] em sala de aula, a gente se desgasta muito, porque é o nosso 

concorrente! O celular não deixa o aluno prestar atenção na aula: tá lá com o celular... 

você tá mandando guardar uma vez, duas, na terceira você pega o celular, que é ordem 

da direção e o aluno retira na secretaria depois.”. 

 A professora ainda ressalta que as salas de aula possuem câmeras de 

monitoramento em que as imagens são transmitidas em tempo real na sala da direção e, 

posteriormente, na reunião de HTC, os professores são cobrados nominalmente por 

terem dado liberdade para os alunos usarem os aparelhos. 

 Brigite afirmou que a aluna envolvida nessa situação “tem problemas 

psicológicos” e que se aproveita dessa condição para tirar proveito. Ela refere que a mãe 

dessa aluna tinha sido presa e a criança nascido durante o período da prisão. Parece que 

a mãe havia tentado vários abortos e, quando do nascimento da menina, a avó assumira 

sua guarda e parece que, assim, se desenvolvera com inúmeras dificuldades. Na época, a 

aluna fazia tratamento psiquiátrico com prescrição medicamentosa e, eventualmente, na 

escola, tinha “surtos” de agressão e violência: se agredia, quebrava cadeiras e brigava 

com seus colegas. 

 A aluna, quando da violência cometida, tinha 13 ou 14 anos, era dia de prova e, 

antes, a professora já havia percebido que a aluna estaria agitada há alguns dias. Em 

conversa com a avó da aluna, essa relatara que o médico havia suspendido sua 

medicação. Durante a aplicação da prova, a aluna se recusara a fazê-la e pediu para ir ao 

sanitário. Como lhe foi negado em razão das regras existentes, a aluna foi sentar-se e 

manusear o celular. 

 A professora havia percebido e queria sustentar a regra, ou seja, orientá-la a 

guardar o aparelho e, na terceira chamada, o recolheria e o entregaria para ela somente 

da direção. Não queria fazer concessão, mas daquela vez permitira-se e ao fim da 

avaliação, foi guardar seu material no armário da sala de aula. Nesse momento, encontra 

a aluna sentada em frente ao armário manuseando o celular e comenta que não tinha 

como “[...] fazer de conta que eu não a via!”. Então, se aproximou para retirar-lhe o 

aparelho e a aluna avança para cima da professora, dedo em riste e diz: “[...] você não 

rela a mão no meu celular, não rela a mão no meu celular que eu te mato!”. 

 Brigite estava com cachecol, pois era inverno, a aluna agarra nas pontas do 

cachecol e aperta, a aluna parecia fora de si, segundo a professora. Dois outros alunos, 
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fortes, se aproximaram e tentaram conter a aluna, a seguraram pela barriga. A aluna 

gritava e se debatia, ameaçava a professora, de modo que os dois alunos tiveram 

trabalho para contê-la e assim foi encaminhada para a direção. 

 A professora retorna para sua mesa e começa a chorar. Os alunos que ficaram na 

sala procuraram acalmá-la, justificando que a aluna que a agredira tinha desequilíbrios... 

Eles lhe trouxeram água e Brigite revelou que “[...] foi gratificante receber o apoio dos 

alunos e que, até hoje, eu não sei se tava chorando de nervoso ou de vergonha. Professor 

tem que ter postura, ser forte! E, de repente, você desmonta, dá impressão assim de 

fragilidade.”. 

 Seu diretor e a orientadora educacional a retiraram da sala de aula e ela ainda 

chorava muito. Levaram-na para uma sala em que estavam a aluna, a avó (responsável), 

um policial e a equipe gestora da escola. O policial conduziu a conversa, pedindo os 

detalhes da situação. A aluna se recusava a falar e coube à professora detalhar o 

ocorrido, enquanto a aluna, comenta a professora, “respirava forte”, fazia-se perceber 

com muita raiva, com ódio. 

 O policial orientara a aluna e a avó, esclarecendo-lhes sobre seus direitos e 

deveres. O argumento da alta da prescrição medicamentosa foi sustentada pela avó e a 

direção, por outro lado, manteve-se firme no fato de que, se aluna não fosse reavaliada 

pelo médico, não poderia assistir às aulas. 

B.7.4 O adoecimento e o esforço em resistir e persistir trabalhando 

 Brigite tentou manter sua rotina e, no mesmo dia do ocorrido, saiu para almoçar. 

Ela tivera HTC depois e comentou sobre a situação vivida. Parecia tudo bem e, 

terminado o horário de trabalho, foi para casa e, ao sair para caminhar com sua 

cachorrinha, começou a chorar, chorar muito e afirmava que sabia exatamente o que era 

isso: “[...] uma tristeza, eu não sei até hoje se era um problema de me sentir frágil, 

vergonha, sabe...”. 

  No dia seguinte, não acordou bem, pensou em não ir trabalhar, mas considerou: 

“[...] os alunos vão pensar o quê? ‘Ela não veio por causa da aluna, pelo que 

aconteceu!’. Quer dizer que eu ia ficar mais exposta ainda, mais aquela situação de 

fragilidade...”. Ao tomar café da manhã, começou a chorar, foi ao médico, a um pronto 

socorro e, ao relatar o ocorrido, começou a chorar novamente. O médico lhe ressalta que 

“[...] não é a primeira e nem vai ser a última”, pois estavam comparecendo muitos 
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professores ultimamente vítimas de violência na escola. Então, prescreveu-lhe um 

ansiolítico e sugeriu uma licença. Brigite a recusou, pois entendeu que era 

desnecessário, já que o recesso de julho estava próximo e supôs que aguentaria até o 

término do período letivo. 

 Conseguiu terminar o semestre e a aluna com sua avó foram orientadas a não 

comparecerem à escola até nova avaliação do psiquiatra. No retorno às aulas, em 

agosto, a professora referiu ter sentido sintomas sugestivos de síndrome do pânico: não 

queria ir para a escola, sentia medo, ansiedade e a equipe de gestão combinou com 

Brigite que sempre que fosse sua aula que a referida aluna iria fazer alguma “atividade” 

na sala da coordenadora pedagógica. 

 Os arranjos não foram suficientes e a professora continuava a se sentir sem 

condições de voltar para sala de aula, disse que “[...] nunca tirei tanta licença assim na 

vida”, mas marcou consulta com psiquiatra. Lá, chorou ao relatar para ele toda a 

história. O médico sugeriu-lhe um mês de afastamento, o que Brigite recusa. Mas, ao 

longo de alguns dias, foram surgindo sintomas intestinais: diarreia, cólicas... E ela fez 

alguns exames, inclusive colonoscopia, levantou-se a hipótese de colite, mas nada se 

confirmou e os médicos sempre concluíam como “causa psicológica”. 

 Em razão dos sintomas físicos, aceitou a licença de um mês e teria de passar por 

um perito médico da previdência municipal. Com esse médico, voltou a chorar, quando 

lhe relatou o ocorrido. Ele a diagnosticou com transtorno do pânico e lhe sugeriu 

aposentar, já que possuía idade para tal, sob o risco de “morrer antes de se aposentar”. 

Brigite consulta um advogado da previdência e percebe que esperar mais um ano para 

aposentar lhe garantiria um provento mais interessante do que se se aposentasse de 

imediato. 

 Esforçou-se para se manter na ativa em sala de aula, mas não conseguia, sempre 

descompensava e recusava a hipótese de tirar licença, argumentava que, se ficasse fora, 

quando retornasse, seus alunos estariam “[...] zerados em disciplina, em limites, porque 

isso é um trabalho diário, feito sem interrupção.”.  

A professora relatou que trabalha com “mapa de sala” com cada aluno no seu 

lugar, “sentadinhos” e que se fosse substituída, outra pessoa viria, com outro método e 

colocaria sob-risco o trabalho que havia feito. 
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 Brigite entende que sendo “professor efetivo que tira licença, a escola vira um 

caos porque aí vai a professora eventual que não tem prática nenhuma, aí atrapalha as 

salas do lado, atrapalha todo o mundo. Tenho aquela coisa de achar que não mereço 

uma folga, apesar de que a saúde dava sinais de que não estava bem.”. 

 Passou em nova consulta no seu psiquiatra, que lhe indicou um mês de licença, 

mesmo sob recusa da professora, o médico a orientara a ficar com a indicação do 

afastamento para usar no momento de crise. Reconheceu que necessitava do 

afastamento e, ao passar no perito da previdência, ele recomendou o dobro do período, 

dois meses. Dessa forma, assumiu a necessidade da licença e reforçou que usufruiu dela 

“[...] não para o descanso, mas sim, para passar nos médicos e fazer exames.”. Como 

havia emagrecido muito em razão dos problemas intestinais, alimentou-se melhor, fez 

exercícios e se permitiu descansar no último mês da licença. 

 Seu retorno estava previsto para dezembro de 2016, havia sido aberto um 

processo seletivo para a escolha de professores para sala de leitura e ela se candidatou. 

Conseguiu uma vaga e, então, era uma chance de se adaptar em uma atividade fora da 

sala de aula a partir do ano seguinte que seria o ano em que se aposentaria. Ela admitiu 

que está “[...] enjoada de dar aula, já passou meu tempo de ficar em sala de aula!”. 

 A entrevista foi concedida ao longo do primeiro semestre de 2017 e Brigite 

afirmou que estava muito bem, assim como quando estava no projeto de valores. Ela se 

identificou com o trabalho na sala de leitura e disse que gosta do desafio de novas 

propostas. Vai aposentar até o fim do ano e já está sentindo o fato de que deverá 

abandonar esse trabalho da sala de leitura, assim como lamentou o encerramento do 

projeto de valores. 

 Brigite reconheceu que aceita se desprender das pessoas, mas é de ficar mais 

presa no trabalho, de se “enraizar”. Ela se lembra das aulas de piano, de como foi difícil 

deixá-las na sua cidade natal e assumir as aulas de Artes em outra localidade. Comentou 

que seu projeto para depois da aposentadoria é viajar – ela faz parte de um grupo de 

pessoas que viajam com regularidade e pretende apostar e investir nessa atividade. 
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B.8 Professora Nadir: Muitos sonhos, apesar de algumas crises, vai caminhando  

 

Me definir é muito difícil.  
Às vezes pareço comum,  

às vezes singular.  
Sou bem assim: metamorfose ambulante.  

Adolescente em crise.  
Crises. De tudo o que você imaginar.  

O que mais valorizo no mundo?  
Amigos.  

O melhor sentimento?  
Felicidade.  

O melhor verbo?  
Amar.  

Conheço uma parte de uma frase,  
não sei o autor,  

mas ela define bem quem sou:  
viver é tentar ser feliz.  

É o que faço: vivo.  
E, sim, me considero uma pessoa feliz,  

apesar de tudo.  
Depois de uma queda?  

Levanto e sigo em frente.  
Já desisti de contar os mil e um foras que dou.  

Vivo em busca de muitas coisas,  
mas já possuo a principal delas: 

 a alegria.  
Uma companhia? Livros.  

Algo que te alegra?  
De novo, os preciosíssimos amigos. 

Bom, termino as ridicularidades  
desta minha descrição breguíssima 

 com uma pergunta minha,  
e uma resposta fantástica,  

que se encaixa perfeitamente no meu caso. 
Quem sou eu? 

‘Eu sou uma pergunta’ 
Clarice Lispector, A paixão segundo G.H. 

 

B.8.1 Apresentação da professora  

Ao longo da entrevista concedida, perguntei à professora qual codinome poderia 

utilizar para identificá-la em meu relato, de maneira a preservar sua identidade. Ela foi 

firme e assertiva ao dizer que isso é desnecessário, questionou: “qual a importância 

disso?”. Ratifiquei meu argumento: para preservar sua identidade! Ela afirma que é sua 

história e que não há problemas de ser identificada, mas que, se forem regras, eu poderia 

ficar à vontade para identificá-la de outra forma. 
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Por isso escolhi o nome Nadir, em uma breve pesquisa, constatei vários sentidos 

para o nome e me chamou atenção a origem do persa que pode ser traduzido 

literalmente para “singular, rara, incomum”, adjetivos que a professora usa, ao menos 

um deles, para se adjetivar. À minha compreensão, esses adjetivos se aproximam de sua 

caracterização.  

Aproveito para justificar a escolha pela epígrafe: além do aspecto da 

singularidade, destaco como as situações de crise que serviram como um propulsor para 

Nadir, a importância dos amigos na sua vida, o seu olhar sempre prospectivo e o gosto 

pela leitura, descoberta e aprendizagem. A narração da his(es)tória de Nadir permitirá 

novas correlações.  

Nadir é formada em Pedagogia (2014) em uma universidade privada, foi bolsista 

integral do Prouni (programa de bolsas do governo federal para o ensino superior 

privado – atribuídas a alunos com melhores notas do Enem). Ela fez pós-graduação em 

libras e está cursando licenciatura em Letras no momento (2017).  

Na entrevista concedida, destacou várias vezes a riqueza da sua formação em 

Pedagogia, tendo se dedicado muito aos estudos, pois sonhara com isso por muitos 

anos. Na sua formação, deu ênfase especial a duas disciplinas: Educação e Diversidade 

e Políticas Públicas. 

Em 2015, prestou concurso para a rede municipal de educação da sua cidade e 

conseguiu uma classificação que permitiu já no mesmo ano assumir uma sala do 2º ano 

do ensino fundamental. No ano seguinte, assumiu uma sala do 3º ano. 

A professora tem 47 anos de idade, é casada e tem uma filha de 7 anos. 

B.8.2 Experiências marcantes e a escolha do magistério 

 Quando Nadir comenta sobre sua escolha pelo magistério, faz referência ao 

nascimento da sua filha: ela e seu marido esperaram sete anos para engravidar e ela 

parou de trabalhar por três anos, quando a menina nasceu. Nesse período, fez muitos 

cursos e procurava os gratuitos como os do Sebrae, por exemplo, e queria ajudar 

financeiramente a família. Para tanto, fazia bolos confeitados para vender. 

 Esse período de três anos sem trabalhar, segundo ela diz, a deixaram em 

“neura”, ou seja, ela desenvolveu “uma depressão”. Seu círculo de amizades havia se 

fechado e ela estava se “isolando”. Decidiu que inscreveria sua filha para conseguir uma 
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vaga em creche pública para que pudesse ter mais tempo para procurar emprego e 

assumir a vaga logo que surgisse.  

 Soube de uma vaga de trabalho em uma creche, era para serviços gerais e, por 

coincidência, era na mesma creche em que sua filha estava matriculada. A supervisora 

que faria a seleção pediu para que ela aguardasse até encerrar o primeiro processo 

seletivo e, então, a entrevistaria. Ela foi chamada para a entrevista e escolhida, tendo 

começado a trabalhar no dia do seu aniversário. Relatou que foi muito “massacrada”, 

exigida demais – era 2010, ano duro, mas compensador e ela conheceu uma pessoa que 

a incentivou e lhe despertou. 

  Essa pessoa, Nadir ressalta, a incentivou como nem seus irmãos nem sua mãe 

antes a incentivaram. Ela destaca que amigos a apoiaram muito mais que os familiares 

e, a partir de então, se inscreveu no Enem e conseguiu um resultado suficiente para 

conseguir a bolsa do Prouni de 100%. 

 Seus planos e sonhos, desde criança eram fazer jornalismo, relações públicas, 

pois almejava produzir e revisar textos. De repente, ser assessora presidencial, corrigir 

os textos da Presidência da República. Também considerava cursar Direito, ser 

promotora, juíza, sabia que dependeria de estudar muito.  

Contudo, lamenta, por não ter tido oportunidade anteriormente, agora, como 

algumas portas se abriram, com o resultado do Enem conseguiria 100% de bolsa para 

cursar Direito em várias instituições no Rio de Janeiro, mas ressaltou: “mulher vai atrás 

do marido, marido não vai atrás da mulher!”. Por isso escolheu um curso que lhe 

atendia o interesse e suas possibilidades. 

 Sua escolha pela Pedagogia pautou-se em seu interesse por pesquisa, 

aprendizagem e leitura. Ela relatou que entrou para a faculdade e se lançou afoita para 

aprender, relacionar-se, descobrir coisas novas. Lembra-se de quando era criança, que 

era uma leitora “devoradora” de livros: Capitães da areia, do Jorge Amado, O cortiço, 

de Aluísio de Azevedo, A vaca voadora, de Edy Lima, A montanha encantada, de 

Maria José Dupret. 

 Lia um livro por mês e ficava deitada lendo. Sua mãe, apesar da pouca instrução 

formal, fazia questão de lhe comprar um livro por mês. E, quando a situação financeira 

não permitia essa aquisição, Nadir lamentava. Aos dezoito anos, com “carteira 

assinada”, trabalho formal, saiu de férias e, para não ficar “sem ter o que fazer”, passou 
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numa banca de jornal e comprou vários gibis. Ela ficava deitada lendo histórias da 

turma da Mônica e sua mãe, da cozinha, a ouvia rir alto. 

 Lembra-se de que, no oitavo ano, seu professor de Física inquiriu os alunos a 

respeito de seus sonhos de formação profissional. Ela destacara seus sonhos grandiosos 

de se tornar relações públicas, produzir textos, editá-los, corrigi-los, trabalhar na 

Presidência da República. Contudo, mais tarde, percebera a realidade: seu pai não teria 

como custear seus estudos e, assim, teria de adiar a realização de seus sonhos. 

 Por isso, em 2010, quando teve a oportunidade de cursar Pedagogia, percebera 

nesse curso a oportunidade de satisfazer sua vontade de ler, descobrir, relacionar e 

proporcionar isso a outros. Atualmente, cursa licenciatura em Letras. 

B.8.3 A relação com sua mãe, seus primeiros trabalhos e o preconceito sofrido: “[...] 

apesar de tudo, a vida tem que continuar!” 

Nadir revela que sua mãe a “oprimia demais”, desde pequena, que “tinha um 

dedo” (ela levanta o dedo indicador e o aponta para o vazio, explicando que sua mãe a 

criticava em demasia). Segundo ela, a mãe continua sendo assim até hoje. Ela revelou 

que foi muito difícil o período que “passou em casa” após o nascimento de sua filha, 

pois enfrentava a situação da depressão, destaca a falta de apoio de sua mãe e de sua 

irmã nesse momento e se referia sentir se “[...] como uma formiguinha que a qualquer 

momento alguém viria esmagar”, mas que, do contrário, recebera muito apoio dos 

amigos. 

 Percebe que, hoje, mesmo sua mãe não estando bem com ela, vai trabalhar, 

procura ficar tranquila, focada, dedicando-se a seus objetivos e ressalta que não será 

isso que a derrubará. Ela argumenta “[...] não está bem com a mãe, sinto... minha vida 

tem que continuar, tem que caminhar, ela aponta o dedo, eu digo que vou vencer!”. 

 Durante o tempo de entrevista, em torno de uma hora e cinquenta minutos, a 

temática envolvendo sua mãe atravessava sua fala, envolvia a mesma questão: o excesso 

de crítica e a falta de apoio. 

Os primeiros trabalhos de Nadir eram informais, em “casa de família”. E, 

depois, já adulta, trabalhou em financeiras, lojas do comércio e telemarketing. Ela 

destaca que o trabalho como teleoperadora lhe trouxe a experiência da discrição. Nesse 

trabalho, recebia ligações de pessoas muito ingênuas e tinha de lidar com naturalidade, 

coisa que faz hoje também com seus alunos que perguntam sobre questões tão 
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elementares da vida. Nadir aprendeu a respeitar essas diferenças em razão dessa 

experiência profissional. 

Contudo já enfrentou situações delicadas do ponto de vista do preconceito racial 

e em razão de que é muito bem disposta e feliz no que faz, ela assim o explica: quanto 

ao preconceito, Nadir é negra e, quando estava trabalhando em comércio, avisaram-lhe 

que os donos estavam por chegar e que era para ser feito algo com ela, pois, eram 

“asiáticos” e não aceitariam que uma negra trabalhasse em seu estabelecimento. Para 

sua surpresa, quando a conheceram, não esboçaram nenhuma reação de diferença, mas 

comentaram com seu gerente que não haveria problema, pois ela era uma negra 

diferente, “com olhos verdes” e assim poderia trabalhar na empresa. 

Outra situação por ela destacada foi de quando procurava emprego com uma 

amiga com menor escolarização que ela e a amiga sempre recebia oferta para cargos 

administrativos enquanto Nadir era indicada para os serviços gerais. Intrigada, assumiu 

uma experiência, terminou o ensino médio e voltou em uma dessas empresas, era um 

hospital administrado por religiosas. Lá, fez entrevista com uma delas e, para sua 

surpresa, mesmo tendo terminado o ensino médio, foi lhe ofertado o trabalho na 

lavanderia do hospital e outrora sua amiga, com ensino fundamental incompleto foi 

contratada para o setor administrativo. 

Reconhece que as situações de preconceito a incomodam, mas disse que luta e 

vai em frente. E, quando do processo seletivo para bolsa de estudos, aproveitou do 

direito à cota e foi “à luta”. 

B.8.4 As vicissitudes do trabalho como professora e a vivência de situações 

potencialmente traumáticas 

 Nadir comenta de uma turma de alunos dos últimos anos do ensino fundamental, 

ela ainda era estagiária, uma “turma complicada”, falavam muitos palavrões, quebravam 

carteiras, tiravam a porta do batente e a quebravam. Certa feita, colocaram fogo em uma 

dessas portas. Os professores eram xingados e ofendidos. Nadir procurava lidar de 

forma não convencional com esses jovens, observava que a tratativa do professor da 

sala não resolvia e “inventava” outra maneira. 

 A professora relata que a escola estava tensa em razão da aplicação a prova do 

SARESP (exame estadual que avalia aprendizagem do alunos dessa rede de ensino) e, 

ao invés de estabelecer uma prática de controle e coerção dos alunos, para que se 
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comportassem adequadamente durante o exame, resolve ter com cada um deles uma 

conversa: “[...] conversei com cada um deles, com os mais difíceis fui ao pé do ouvido 

deles, foi esplendido!”. 

 Os alunos se comportaram bem durante a avaliação, alguns responderam 

rapidamente e sem esforço, mas a maioria se dedicou para fazer um bom exame. Apesar 

das dificuldades de se relacionar com os alunos, Nadir sente que conseguiu separar que 

o que acontecia na escola era para ela, a professora, mas não tinha relação com sua 

pessoa. Mesmo assim, não deixava de sentir muito medo em algumas situações, 

principalmente, quando certa feita foi exigir o cumprimento de um combinado e ela 

dizia “[...] se foi combinado é para cumprir, e eu o exijo!”, um aluno lhe respondera que 

iria “acabar com sua raça”. 

 Apesar da ameaça ficar ressoando, tentou entender que se tratava da “raça de 

professores”, quer dizer que não se tratava da Nadir, a pessoa, mas sim, da professora. 

Emocionada, lembrou de quando estava no ponto de ônibus aguardando a condução e 

um grupo de alunos (os mais “difíceis e violentos”) se aproximaram dela e a cercaram, 

fazendo uma roda, e a ameaçavam, sentiu muito medo, chorou, um aluno se aproximou 

e ordenou que todos parassem com aquilo, pois ela era uma “profe legal”. 

 Ser protegida por um aluno foi reconfortante e ela comenta que são vários que 

fazem isso e se sente revigorada quando alunos a veem na rua e atravessam para a 

abraçar, agradecer e relembrar de quando ela era sua professora. 

 Nadir revela uma situação marcante com um aluno negro que a confrontou, 

dizendo que ela defende alunos brancos, e não os negros. De imediato, conduziu-o para 

a direção, chamou sua mãe e tiveram uma conversa esclarecedora. A motivação para 

essa conversa se deu não somente por esse fato, mas se somou a outros que ficaram sem 

resolução adequada. Quando da chegada da mãe, discutiram sobre a questão do racismo, 

Nadir percebera que esse aluno escorava-se e vitimizava-se na questão do preconceito.  

O aluno ficara nervoso com seu apontamento e a ofendera, contudo a conversa 

continuara e a orientadora saiu da sala e ficaram somente Nadir, o aluno e a mãe. A 

conversa chegou a bom termo e o pai do aluno também foi conversar em outra 

oportunidade com a professora.Ela comenta que esse é um dos alunos que nutre um 

especial afeto por ela, apesar de ele ter ouvido dela verdades duras, mas assertivas. 
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Nadir sustenta que, em sala de aula e na relação com os alunos, as regras são 

indispensáveis e fundamentais e, por isso, exige seu cumprimento. Ela relata: “[...] na 

sala de aula, eu falo: não gosta? Não gosta de mim? Mas me respeite!”. Ela refere que 

lida naturalmente com o aluno que não tem afeto positivo por ela, diz que é como na 

relação com sua mãe, sente-se criticada e sem apoio, mas esse fato a leva a se motivar a 

construir sua própria casa e sair da sua atual moradia que é “nos fundos” da casa da sua 

mãe. 

E, dessa forma, tem seu projeto de vida planejado: terminar de construir sua 

casa, mudar-se, aprender a dirigir, terminar a licenciatura em Letras, fazer inglês e fazer 

mestrado. 

B.8.5 A invenção de novas estratégias didático-pedagógicas 

 Nadir comenta sobre sua capacidade criativa, suas estratégias didáticas 

“diferentes” e inovadoras que utiliza na sala de aula com seus alunos. Ela fala da sua 

alegria em participar das HTCs, que são o momento de formação continuada, e que 

nessas atividades aprende muito. Destaca que é diferente dos outros professores que se 

queixam dessas atividades e reconhece que já teve problemas com alguns colegas em 

razão disso, pois consegue bons resultados como professora é em razão de que estuda e 

se aplica nas HTCs e lembra que todos têm acesso a isso. 

 Ressalto uma de suas experiências em sala de aula que foi, inclusive, matéria 

jornalística no noticiário de TV da região: havia um aluno que a interrompia 

constantemente em sala de aula, trazendo um assunto descontextualizado, perguntando 

sobre o peixe pargo. Certa vez, Nadir “foi na do aluno” dirigiu a aula para sua questão e 

propôs que todos os alunos fizessem uma pesquisa sobre peixe de forma geral e sobre o 

pargo em determinado supermercado, que era próximo à escola. 

 Seu intuito era fazer interdisciplinaridade e os alunos levantariam os tipos de 

peixe, condições de vida, alimentação, preços, sazonalidade, aspectos nutricionais, 

dentre outros. Assim trabalharia conteúdos de Biologia, Matemática e outros saberes. 

Para sua surpresa, o aluno sossegara, conseguiu conduzir a aula, o aluno participava e se 

interessava e a pesquisa no supermercado não foi produtiva, a maioria dos alunos não 

foi bem recebido no setor de peixaria do mercado. 

 Dessa forma, Nadir escreveu uma carta para esse estabelecimento, comentando o 

ocorrido, trouxera a carta para a aula e discutiram elementos de língua portuguesa, 
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gênero textual, interpretação e exercício de cidadania. Ou seja, mesmo que a ideia tenha 

inicialmente fracassado, aproveitou a oportunidade para ensinar. Uma nova surpresa foi 

que recebeu retorno do mercado: o gerente ligara para lhe oferecer desculpas e ela 

ganhou dois peixes, que levou para sala de aula na intenção de fazer uma “aula prática”. 

 Foi convidada pelo gerente do supermercado para uma visita com seus alunos, 

ocasião em que a área da peixaria foi toda reservada para os alunos. Os funcionários do 

setor explicaram sobre todos os peixes, especialmente o pargo. Havia um aluno surdo e 

lhe apresentaram um funcionário surdo, com quem pôde estabelecer contato. A 

atividade deu abertura para Nadir convidar três funcionários surdos para irem para a 

escola conhecê-la [a escola] e aos outros alunos. Então, fizeram um encontro sobre 

inclusão. Esse estava sendo o primeiro ano de Nadir como professora da rede municipal 

de ensino da sua cidade. 

 A carta escrita para o supermercado pareceu o grande agente de todo esse 

movimento e os alunos demonstraram interesse nessa forma de comunicação. Como 

Nadir cursava, na época, a pós-graduação em libras, fez contato com uma amiga 

professora de escola estadual, mas da mesma série (ano) e resolveram criar um projeto 

para que os alunos trocassem cartas entre si. 

 Então eram duas escolas diferentes, de regiões e redes de supervisão também 

diferentes, uma da prefeitura e outra do estado, somente coincidiam os anos (segundo 

ano) e estavam ainda em processo de alfabetização e o projeto possibilitou ampliar o 

repertório desses alunos e inseri-los num gênero comunicativo com pouca aderência 

atualmente. 

 Os alunos de Nadir trocavam cartas por correio com os alunos da outra escola e, 

como o número não era exatamente igual, alguns alunos se comunicavam com mais de 

um colega da outra escola. A ideia se tornou tão atrativa que as redes municipal e 

estadual, reconheceram seu valor e incentivaram um encontro presencial para os alunos 

se conhecerem. Era também uma oportunidade para aproximar professores e gestores de 

ambas as redes. O projeto foi tão bem acolhido que uma emissora de TV da região fez a 

cobertura do encontro e transmitiu no jornal do meio dia da região. 

 Essa é apenas uma das experiências bem sucedidas que Nadir destacou no seu 

relato, referiu que há muitas outras e que, se considerássemos importante, comentaria 

em outra ocasião. 


