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Resumo 

O presente trabalho é resultado da investigação de práticas educativas escolares a partir de uma 

perspectiva psicanalítica. Tomando a experiência como fio condutor, buscou-se na peculiaridade 

de uma prática educativa específica – a tutoria em uma escola residência com jovens adolescentes 

– identificar algumas das principais queixas presentes no campo da educação escolar: crises de 

ansiedade e atos transgressivos. A experiência da tutoria em uma escola residência foi tomada 

como um protótipo da relação professor-aluno, estabelecendo uma espécie de brincadeira do zoom: 

ora aproximando o foco dessa relação específica, ora distanciando para enxergar de modo mais 

amplo essa relação. Buscou-se assim olhar para o adolescente como sujeito desejante, que se 

potencializa ao encontrar, na relação com o Outro, um modo de constituir sua singularidade e estar 

presente no seu próprio processo de aprendizagem.  

Palavras-chave: Educação. Psicanálise. Adolescência. Tutoria. Transmissão. 

 

 

Abstract 

The present work is the result of the investigation of school educational practices from a 

psychoanalytic perspective. Taking the experience as a guiding principle, we sought in the 

peculiarity of a specific educational practice - tutoring in a school residence with young 

adolescents - to identify some of the main complaints present in the field of school education: 

anxiety crises and transgressive acts. The experience of tutoring in a residence school was taken as 

a prototype of the teacher-student relationship, establishing a kind of zoom game: sometimes 

approaching the focus of this specific relationship, sometimes distancing to see more broadly that 

relationship. It was thus sought to look to the adolescent as a desiring subject, which is 

potentialized by finding in the relationship with the Other a way to constitute its uniqueness and to 

be present in its own learning process. 

Keys-words: Education. Psychoanalysis. Adolescence. Tutoring. Transmission 

.
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Introdução 
 

Compreendendo o processo de educação como inerente ao processo de inserção na 

cultura, portanto, condição primeira do estar no mundo e em relação com o ambiente social, 

propomos aqui um encontro entre Educação e Psicanálise. A partir deste encontro, busca-se 

construir um mirante de onde se possa enxergar na educação a ancoragem para a 

compreensão do processo civilizatório e da relevância do Outro na constituição subjetiva.  

Buscamos na proposta inovadora da Escola Sesc de Ensino Médio o campo de 

pesquisa de práticas educativas escolares que nos auxiliassem na compreensão de 

possibilidades que potencializem os impactos da ação educativa. A condição de residência 

propicia uma experiência radical de educação em tempo integral de todos os seus membros, 

em especial dos jovens que lá vivem durante os três anos do ensino médio.  

 
 
Situando o campo da experiência 
 

A Escola Sesc de Ensino Médio é um polo de referência do Departamento Nacional do 

Sesc (Serviço Social do Comércio), entidade que tem como missão a promoção do bem-

estar e melhoria da qualidade de vida de comerciários, em especial os de baixa renda, e seus 

dependentes, bem como da sociedade em geral. Acompanhando a diretriz institucional do 

Sesc, que propõe ações educativas para atender o trabalhador no comércio e seus 

dependentes, bem como os membros da sociedade em geral, a Escola Sesc de Ensino 

Médio teve sua origem no esforço de contribuir para a construção de referenciais na 

educação, especificamente de nível médio, que pudessem responder aos desafios colocados 

pela complexidade da vida em sociedade, do mundo do trabalho, dos avanços tecnológicos 

e científicos. 

Desde a sua criação, em 1946, o Sesc, entidade privada, sem fins lucrativos, tem o 

compromisso de desenvolver ações e projetos na área da saúde, turismo social, lazer, 

cultura e educação, que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida do comerciário, 

sua família e da sociedade. De acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, de 2010, 

qualidade de vida é entendida como “as condições materiais e imateriais da existência do 

trabalhador e de sua família, as condições de emprego e de salário que garantem essas 

condições e o estado físico, psíquico e social dos componentes do grupo familiar” (Sesc, 

2010, p.12). 

Ainda de acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, o campo da educação é 

entendido como processo social por excelência, na medida em que é capaz de dotar os 

indivíduos de instrumentos que os ajudem no seu autodesenvolvimento e na elaboração de 

“respostas às suas necessidades e às de seus familiares” (Sesc, 2010, p.25), favorecendo sua 

inserção plena na sociedade, considerando os aspectos econômicos, políticos e 

socioculturais.  
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O primeiro Projeto Pedagógico da Escola Sesc de Ensino Médio (2007), referenciado 

na LDB, previa a “oferta de uma escola-modelo de ensino médio, no Rio de Janeiro, para 

cerca de 500 alunos, de tempo integral, para propiciar ao aluno o saber de que necessita na 

Sociedade do Conhecimento, além de valorizar a educação para a vida”. O compromisso da 

Escola Sesc, segundo seus documentos e consoante com as diretrizes legais e das políticas 

educacionais, é o de consolidar e aprofundar os conhecimentos das etapas de escolarização 

anteriores, no que tange às aprendizagens acadêmicas e da vida em sociedade, o que inclui 

a formação ética, o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia, da 

responsabilidade, do gosto pela aprendizagem e do respeito à diferença.   

Para o desenvolvimento do projeto educativo da escola, foi prevista uma estrutura 

organizacional e pedagógica composta pelas áreas administrativa, acadêmica, residencial e 

cultural, que trabalham interconectadas, a fim de garantirem que os conceitos enunciados 

no Projeto Pedagógico (2007) se explicitem em todas as ações da escola, que visa, em 

última instância, à formação ampla dos 500 estudantes.  

O campus abriga duas vilas residenciais. A Vila dos Estudantes é composta por quatro 

prédios de três andares, onde residem os estudantes divididos por sexo. Em cada andar 

mora um educador com sua família, que exerce a função de Responsável de Dormitório. Na 

Vila dos Professores residem os gestores, os educadores que exercem a função de Tutores e 

estudantes do último ano, que vivem a experiência de uma república estudantil. 

As turmas de sala de aula são organizadas com no máximo 15 alunos, o que garante 

condições ótimas de trabalho ao professor e de aprendizagem para os estudantes, 

favorecendo o diálogo, a proximidade e o acompanhamento do desenvolvimento de cada 

estudante nas diversas áreas do conhecimento. 

Os educadores se reúnem semanalmente com a equipe da série em que lecionam e com 

a equipe da sua área de conhecimento, além dos encontros para tratar especialmente do 

trabalho desenvolvido nas tutorias e nos dormitórios. 

A tutoria é uma ação muito especial da Escola Sesc, que consiste em vincular cada 

jovem a um educador. Esse educador atua como conselheiro nas questões acadêmicas, 

emocionais, sociais e de saúde dos seus tutorandos. Os encontros de tutoria acontecem em 

sessões coletivas ou individuais ao longo da semana, com o objetivo de auxiliar os 

estudantes na organização do seu tempo, na orientação de estudos, na reflexão sobre a vida 

em comunidade, estimulando a autodisciplina, a responsabilidade consigo mesmo e com o 

outro.  

Entretanto, a ação tutorial não se limita aos encontros semanais. O tutor participa da 

vida de seus tutorandos, nos dormitórios, nos finais de semana e sempre que houver alguma 

necessidade específica, estabelecendo com eles uma relação de proximidade e confiança. 

Ele é uma grande referência adulta para seus tutorandos e também para seus pais, com 

quem estabelece diálogo permanente sobre o desenvolvimento do jovem e sua vida na 

escola. Por conhecer de perto cada um dos jovens sob sua responsabilidade, os tutores se 

tornam referência para outros educadores da escola que desejam saber ou partilhar alguma 

informação sobre determinado estudante. 
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O trabalho nos dormitórios é desenvolvido pelos Responsáveis de Dormitório. O RD, 

como é conhecido, é a autoridade da “casa”, o adulto que acompanha os jovens na vivência 

em coletividade, na partilha do espaço, na construção da autonomia para o autocuidado, que 

pode ir dos hábitos de higiene ao conhecimento do próprio corpo, passando pela construção 

e discussão das regras que devem reger a vida com mais duas pessoas no quarto, mais trinta 

pessoas no andar e noventa no prédio. Trata-se de uma formação que acontece numa sala de 

aula nada tradicional, onde se constroem vínculos afetivos que permitem intervenções 

cotidianas, que visam possibilitar bem-estar e um ambiente familiar, de aconchego.  A ação 

dos RDs tem o propósito maior de educar, permanentemente, pelo exemplo e pelo afeto. 

Nessa atuação, muitas vezes tem sua própria família, que contribui para a construção de 

referenciais para os estudantes. 

O compromisso com o desenvolvimento integral dos jovens expressa-se também na 

organização de programas como Saúde Escolar, Orientação para o Mundo do Trabalho e 

Apoio à Aprendizagem. O entendimento, explicitado no Projeto Pedagógico Cultural 

(2015), é o de que a escola de ensino médio tem um papel privilegiado na consolidação dos 

valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais humanizada e de plena 

cidadania. Enfim, a rede que se constrói em torno de cada jovem tem o objetivo de 

contribuir com a formação de pessoas capazes de perceberem as transformações da 

sociedade e participarem delas, de realizarem escolhas com autonomia e de serem sensíveis 

ao outro, a fim de superar a lógica que promove as desigualdades sociais.  

Num mundo em constante transformação, “que requer dos indivíduos, em especial da 

juventude, o desenvolvimento de competências cognitivas, profissionais e socioemocionais 

específicas” (Escola Sesc de Ensino Médio, 2015, p. 4), parece ser um alento vislumbrar 

um novo modelo educacional de nível médio que se oriente pelo princípio de que vida e 

escola não se separam e que, portanto, todas as experiências vividas na escola são, 

necessariamente, experiências de vida. Em última análise, o modelo proposto pela Escola 

Sesc de Ensino Médio é o da construção de uma cidade educativa, onde, diferente da 

experiência da paideia grega1, todos, sem exceção, moradores da cidade, possam se 

reconhecer como efetivos cidadãos.  

Mas se por um lado constatamos na proposta educacional da Escola Sesc de Ensino 

Médio condições ótimas para um modelo de educação verdadeiramente integral, alinhado 

com as demandas sociais sem deixar de considerar as demandas dos sujeitos implicados no 

processo educativo – jovens estudantes e adultos educadores - por outro precisamos 

considerar a prática efetiva dessa concepção de educação, investigando e analisando como 

(e se) ocorre uma busca para superar criativa e intencionalmente os desafios colocados 

pelas contradições e conflitos entre as demandas sociais e os exercícios de singularidade 

desses mesmos sujeitos. 

Nessa perspectiva, elegemos a experiência da tutoria como protótipo da relação 

professor-aluno com o objetivo de destacar a relevância do olhar para a singularidade. A 

tutoria é tomada aqui como o acompanhamento de um grupo de estudantes realizado por 

um professor, no que concerne os aspectos acadêmico, emocional, de sociabilidades e de 

saúde. Por ter nos próprios sujeitos o conteúdo da aprendizagem e, portanto, da relação, a 
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tutoria pode ser considerada uma ação modelar para pensar os caminhos de uma educação 

que considere o sujeito.  

 
 
Da experiência e da investigação 
 

A questão posta inicialmente a essa investigação, a partir da experiência, foi a 

constatação de que a aprendizagem no chamado campo acadêmico é atravessada e pode ser 

comprometida pelas questões conhecidas como “emocionais”. A intensidade da 

convivência com adolescentes na experiência radical da escola residência trouxe à tona 

variáveis que não apareciam com tanta força em outros espaços escolares. O que chamava a 

atenção era o sofrimento observado em muitos jovens e o quanto isso trazia preocupação 

quanto ao êxito da escolha de ir para uma escola residência investir no estudo, além de 

muitas vezes esse mal-estar se traduzir em transgressões e atos de indisciplina.  

Da questão inicial, algumas hipóteses procuravam responder às inquietações: seria o 

ambiente da escola residência o causador de tantos sofrimentos? O fato de ser uma escola 

residência pressupunha uma outra estrutura de atendimento aos adolescentes que não havia 

sido prevista e isso contribuía para alguns desses sofrimentos? Haveria alguma estratégia 

para “gerar saúde” para esses adolescentes e eles seguirem “felizes” no percurso de 

formação que foram buscar ao ingressarem em uma escola residência? 

A experiência em educação mostrava que aquele sofrimento observado não era 

exclusivo dos estudantes da Escola Sesc, tampouco era uma prerrogativa exclusiva da 

adolescência. Mas a pergunta insistia: o que poderia a escola de um modo geral, e 

especificamente a Escola Sesc de Ensino Médio, como um novo modelo de educação 

escolar, fazer em relação a esse sofrimento e, de alguma forma, garantir boas condições de 

aprendizagem?  

O desejo humano de descobrir fórmulas para solucionar o que é considerado um 

problema também nos trouxe a esperança de encontrar em outra área do conhecimento a 

resposta para a nossa questão. O que a Psicanálise poderia nos trazer, pela mediação do 

outro e da linguagem, que pudesse, nessa relação tão intensa com os jovens, evitar ou quem 

sabe até remover o sofrimento que tanto ameaçava os planos dos estudantes, e os nossos 

também? 

A constatação da impossibilidade de evitar ou remover o sofrimento foi um marco na 

ressignificação da experiência educadora, especialmente, a experiência da escola 

residência. Se não era possível “proteger” os jovens dos desconfortos de se inserir na 

cultura, era preciso verificar que papel, então, a escola e os educadores poderiam ter em 

suas vidas. O primeiro passo foi conceber a relação professor-aluno como uma relação 

entre sujeitos e considerar a emergência do sujeito, na concepção psicanalítica. Assim, foi 

necessário admitir a presença inevitável da angústia. O sujeito da Psicanálise, 

diferentemente da concepção de sujeito da ciência, não sustenta a máxima do “penso, logo 

sou”. Trata-se de um sujeito dividido, cuja verdade habita o inconsciente, constituído pelo 

desejo, e que, portanto, traz a marca da falta. Daí a máxima de Freud de que o Eu não é 
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senhor em sua própria casa. E essa foi a primeira desconstrução: a de que temos controle 

pleno sobre o que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, tampouco podemos ter o 

controle que queremos sobre nossos alunos. 

Assim, tomando a Escola Sesc como depositária potencializada de ideais, representante 

de uma educação modelar, pelas características e estrutura que apresenta, consideramos as 

reflexões e os questionamentos referidos anteriormente na perspectiva do zoom. E a partir 

daí, perguntamos: que espaço têm tido os adolescentes para frustrar a expectativa de 

“comportamento ideal” posta sobre eles? Como tem sido para os educadores lidar com os 

sintomas contemporâneos, manifestos pelos recorrentes quadros de ansiedade, transgressão 

e indisciplina, tão comuns nas escolas?  Como se sentem os professores de maneira geral, e 

o tutor nessa experiência peculiar, referência e portador de um ideal sobre a formação 

desses adolescentes, diante da emergência da singularidade dos adolescentes sob sua 

orientação? E a escola, como tem olhado para esses sujeitos, professor e aluno? 

Na dinâmica de aproximação e distanciamento da brincadeira do zoom, assistimos às 

diversas exigências da contemporaneidade, dentre elas a dos excessos. Excesso de 

informação, de pressa, de atividades, compromissos, expectativas, desejos (produzidos 

midiaticamente, muitas vezes). Nesse contexto, a escola. No centro, alunos e professores, 

suas demandas, seus desejos.  

De um lado, professores questionam seu papel nesse novo cenário – suas atribuições e 

seu lugar na vida dos alunos, num momento marcado por uma política de metas para a 

educação, pela diversidade, pela inclusão, pela tecnologia, pela cultura da inovação, sem o 

tempo suficiente da devida e necessária elaboração dos novos desafios. Na cultura docente, 

mantém-se a máxima do cuidado com o sujeito em formação e da tarefa de trabalhar numa 

educação que forme crianças e jovens ideais para as demandas da contemporaneidade – 

sem, no entanto, saber-se exatamente como fazê-lo. 

Diante do não saber e ter que fazer, temos avançado em práticas inovadoras de 

mediação dos tradicionais “conteúdos escolares” sem, no entanto, buscar caminhos que 

possibilitem a emergência do sujeito. Assim, temos mantido as estratégias de controle sobre 

o desempenho de nossas crianças e jovens, pressionados por expectativas de resultados, 

mesmo sabendo que tais estratégias sempre estiveram fracassadas, embora se possa supor 

que em outra época funcionassem melhor. Mais uma vez, a atualidade de Freud vem 

constatar essa dimensão impossível do educar. O que está em jogo quando se discute a 

tarefa impossível de educar é a impossibilidade de o educador controlar os resultados de 

sua ação educativa, se considerarmos que todo ato educativo implica sujeitos em suas 

relações e que essa dinâmica terá sempre a marca do inconsciente. 

Não restam dúvidas sobre o atravessamento da cultura no sujeito. Para os atores da 

escola não é diferente. Se a cultura contemporânea deixa vestígios nas crianças e nos 

jovens, atravessa também os educadores, impactando suas formas de subjetivação e a 

significação sobre ser adulto e ser professor. Nesse sentido é que se faz fundamental situar 

o professor como sujeito da relação educativa, que carrega as marcas de sua singularidade e 

traz na sua ação a presença do inconsciente.  
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De outro lado, crianças e jovens procuram responder às demandas de uma cultura de 

produtividade e excessos, têm seu tempo milimetricamente ocupado por tarefas e 

compromissos. Afinal, precisam estar preparados para o mercado. E o que o mercado 

contemporâneo exige são pessoas capazes de administrar tarefas simultâneas. Sobre essa 

compulsão por produtividade, Kehl (2009, p. 142-143) analisa a relação com o tempo que 

temos estabelecido e os sintomas nas crianças: 
 

Não é de espantar que tais crianças se angustiem nos fins de semana e suportem 

tão mal a falta de atividades divertidas, que se traduzem em formas de ocupação 

integral do tempo ocioso. (...) E que, na ausência desse tipo de estimulação, 

essas crianças de agenda cheia manifestem uma irritabilidade e uma inapetência 

para o mundo que faz lembrar os sintomas da depressão – manifestações de 

inquietação e desconforto psíquicos que levam muitas famílias a medicar suas 

crianças, seja como deprimidas, seja como hiperativas.  

 

Na escola, crianças e adolescentes assumem seu lugar de consumidores, não raro, 

buscando com seus pais o “serviço de defesa do consumidor” para reclamar seus direitos. 

Nessa lógica de mercado, exigem da escola novos produtos, sob pena de ficarem entediados 

e perderem o interesse pelo que lhes é apresentado pelo professor. O tempo de atenção é 

pequeno, pois aprendeu que não se pode perder tempo. Pela lei do mercado, tempo é 

dinheiro! Citando Paul Valéry, Kehl (2009, p. 161) lembra que “o homem de hoje não 

cultiva o que não pode ser abreviado”. E essa máxima é válida também para o pouco tempo 

do ócio que, como diz, “deve ser preenchido com alguma atividade interessante”, tornando 

o uso do tempo livre idêntico ao do trabalho, em termos de funcionamento psíquico. 

Nesse cenário, tanto professores quanto alunos, imersos nessa cultura de excessos, 

colocam-se indisponíveis para uma aproximação que favoreça o encontro, mantendo-se na 

superficialidade do minimamente necessário para o funcionamento da relação com a escola. 

Assim, vemos os sujeitos demandados, exigidos, correndo velozmente atrás de algo que 

possa vir a significar o(s) objeto(s) de seu(s) desejo(s).  

Se esse cenário parece desanimar quem fez escolha pela educação, Freud 

(1932[1933]/1996, p.179) vem para reafirmar seu lugar de destaque, pensando nas 

aplicações da Psicanálise à Educação e à criação da nova geração: “é tão pleno de 

esperanças para o futuro, talvez seja a mais importante de todas as atividades da 

psicanálise”. 

Para auxiliar nessa compreensão, buscamos na Psicanálise o conceito de educar como 

uma prática social discursiva que mergulha o sujeito na linguagem e o torna capaz de 

produzir seu próprio discurso. Em termos lacanianos, o discurso tomado como 

possibilidade de fazer laço social, atrelando o falante ao Outro de modo estrutural. É por 

essa condição de mergulho na linguagem que a educação pode trazer ao sujeito a 

possibilidade de simbolização e inserção no social. 

A atualidade, no entanto, parece fazer um chamado para a busca de novas formas de 

recuperação dos dispositivos simbólicos de educação. Nesse sentido, a palavra recolocada 
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em circulação é o alvo e a posição do professor é o de escuta ativa. Sobre a educação de 

adolescentes, nosso interesse nessa investigação, temos importantes contribuições de Freud 

(1909[1908]/1996), em Romances Familiares. Nesse texto, o autor apresenta a adolescência 

como uma passagem dolorosa, em que o desligamento dos pais da infância assume papel 

relevante na confrontação entre o ideal desses pais e a realidade, para a construção de sua 

própria visão da realidade. É um processo de desconstrução/reconstrução em que será 

necessário elaborar o luto diante da perda dos pais idealizados e da imagem do corpo 

infantil.  

Daí que pode ser papel da escola, na figura do educador, no nosso caso, do tutor, 

ocupar um lugar que favoreça a construção simbólica do Ideal do Eu do adolescente, 

trazendo balizas firmes enquanto ele revisita e/ou desconstrói os ideais trazidos da infância 

e dos pais.  A educação escolar, por meio de seus educadores, pode aparecer na vida do 

jovem como lugar da ordem, da tradição, da expressão da sustentação da vida comunal. Ao 

mesmo tempo, deve abrir espaço para a construção do novo. 

Dessa forma, uma educação interessada em dar aos jovens referências sustentadas em 

valores capazes de garantir “imagens ideais com um lastro maior do que aquelas oferecidas 

pela televisão, que ofereçam finalmente uma efetiva rede de sustentação simbólica” 

(Kupfer, 2007, p. 147), poderá ganhar maior adesão dos jovens e maior aproximação destes 

com os adultos educadores. Em outra perspectiva, o educador, ao ocupar esse lugar especial 

de figura substituta dos pais, pode resgatar o desejo que o moveu à escolha de sua 

profissão.  

Sob este ponto de vista, as questões inconscientes que permeiam a relação triangular 

professor/aluno/objeto de conhecimento remetem ao campo transferencial. É por efeito da 

transferência que o aluno se identifica ao professor, fator fundamental para que haja 

aprendizagem. Na relação de tutoria, ao professor caberia o lugar de mediador entre o aluno 

e o conhecimento. Nesse sentido, colocar-se como sujeito da experiência pode trazer ao 

tutor a chave de acesso ao desejo do jovem. Deixar-se afetar pela/na relação, como sujeito 

suposto saber, é operar na sustentação do desejo desse outro aluno/adolescente, 

considerando que o que sustenta a transferência é o saber.  

Entra aqui uma questão peculiar desse tipo especial de professor, por assim dizer, 

encarnado na figura do tutor. Visto do lugar que tradicionalmente ocupa no imaginário 

social, o professor parece operar com maior conforto os mecanismos de saber e poder, 

manejando a triangulação aluno/professor/conhecimento, com o objetivo de favorecer a 

aprendizagem do aluno. Entretanto, quando o elemento de seu manejo nessa triangulação 

com o aluno é o conhecimento prático da vida, que para fazer emergir é necessário acessar 

mais conteúdos internos do que externos, a implicação desse sujeito-tutor no seu suposto 

saber se dá na sua radicalidade. 

Na experiência da Escola Sesc de Ensino Médio é possível identificar no 

acompanhamento tutorial práticas de zelo, cuidado, orientação acadêmica e pessoal. É 

possível também observar heranças da história da educação no que diz respeito a uma 

prática que por vezes resvala no controle da conduta moral e disciplinar.  
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Tomando de empréstimo o conceito de experiência exposto por Jorge Larrosa Bondía 

(2002, p. 21), “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, 

consideramos que toda experiência traz em si um princípio de subjetividade, sendo, para 

cada um, única, singular, particular. O que o autor traz de mais significativo é a ideia de 

experiência como relação. O mais importante não é o que acontece ao sujeito, mas a relação 

que esse sujeito estabelece com o que lhe acontece. Segundo essa concepção, “a 

experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria 

vida” (Bondía, 2002, p. 27) 

Receber jovens adolescentes que chegam à escola com 13, 14 anos, para cursar três 

anos do ensino médio, exigiu dos professores a criação de estratégias para dar a esses 

jovens o suporte necessário ao afastamento de suas figuras de referência. Sobretudo por 

estarem em uma escola residência, onde as relações de cuidado e autoridade se constroem 

com os adultos com os quais passam a conviver diariamente, observa-se a relevância da 

entrada de figuras que possam se apresentar como substitutas de suas primeiras referências 

– o pai, a mãe, os irmãos.  

Dentre as relações observadas no panorama dessa escola residência, destaca-se a 

construída entre o tutor e seus tutorandos. Compreende-se, portanto, o papel do tutor como 

aquele educador que, na sua condição de docente e de pessoa mais experiente, acompanha e 

orienta sistematicamente o aluno, e que ocupa o lugar do grande Outro, pela autoridade que 

assume para o jovem diante dos desafios e possibilidades próprias desse tempo do sujeito. 

Diferente de outros educadores que, no exercício da docência, ministram determinada 

disciplina no espaço da sala de aula “regular”, o tutor tem no próprio jovem o conteúdo e o 

objetivo de seu trabalho. Pode-se dizer, então, que a relação tutor/tutorando é fundada na 

construção de ideais pelos atores nela envolvidos, minimamente, o jovem, o tutor, os pais e 

a própria escola, em sua institucionalidade. E é justamente por esse cenário apresentado, de 

potência educativa e que considera o sujeito, que a tutoria desperta nosso interesse de 

investigação.  

Se, por um lado, vemos favorecida nessa proposta educativa uma potencialização das 

relações subjetivas que podem favorecer o acompanhamento de cada estudante, 

possibilitando aos jovens o planejamento e o desenvolvimento do seu projeto de vida, na 

outra face da mesma moeda, essa é justamente a razão dos desafios dessa experiência.  

Cabe, portanto, para essa análise, trazer novamente Freud (1914/1996), em Algumas 

reflexões sobre a psicologia do escolar, na compreensão de que os ideais forjados no 

estabelecimento dessa relação entre o tutor e o jovem, e entre os próprios jovens, têm a 

marca de suas primeiras relações e as representações das figuras de autoridade e de fratria. 

Esses novos personagens que passam a figurar na história de cada um desses jovens 

funcionam como figuras substitutas, conforme Freud (1914/1996, p. 248-249) esclarece:   
 

Essas figuras substitutas podem classificar-se, do ponto de vista da criança, 

segundo provenham do que chamamos as ‘imagos’, do pai, da mãe, dos irmãos e 

das irmãs, e assim por diante. Seus relacionamentos posteriores são assim 

obrigados a arcar com uma espécie de herança emocional, defrontam-se com 
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simpatias e antipatias para cuja produção esses próprios relacionamentos pouco 

contribuíram. Todas as escolhas posteriores de amizade e amor seguem a base 

das lembranças deixadas por esses primeiros protótipos. 

 

Assim, os vestígios deixados por essas primeiras experiências contribuirão para a 

construção de representações e ideais que nem sempre irão conviver de maneira 

harmoniosa. Tampouco os efeitos e expressão desses desejos e ideais serão confortáveis o 

tempo todo. Esse processo de constituição subjetiva que caracteriza as singularidades traz 

em si algo de transgressivo à ordem social, na medida em que se configura como uma 

experiência única e irrepetível.   

E é nesse cenário que a escola se constrói histórica, social e culturalmente, desde 

sempre, como depositária de um ideal de formação de crianças e jovens que deverão se 

inserir “satisfatoriamente” num modo de viver de seu tempo. O desafio colocado para a 

escola e para os professores é o de atender à demanda socioeconômica de preparar os 

jovens sob sua orientação, desde a infância, para sua inserção no mundo adulto, com ênfase 

num tipo de desempenho e de “bom comportamento” que possa fazer girar o sistema 

produtivo. Os impactos da tensão entre ideais e subjetividades podem ser observados por 

nós, educadores, cotidianamente, na forma do que podemos chamar de sintomas. 

 
 
A construção de ideais e o papel da escola 
 

A presença das marcas do sujeito na relação educativa perpassa as representações e os 

ideais construídos social e historicamente sobre a escola e sobre os papéis de professor e 

estudante. O modo como cada um vai perceber e elaborar esses ideais será singular. Um 

maravilhoso conto de Machado de Assis nos ajuda a ilustrar essa dinâmica: Conto de 

Escola2. Partilhar essa leitura, numa perspectiva psicanalítica, nos permite identificar 

diferentes nuances dos impactos dos ideais na constituição dos sujeitos. Nessa obra, 

Machado ilumina diálogos (silenciosos, em sua maioria) entre estudantes e destes com seu 

mestre, tendo no olhar a linguagem fundamental.      

Com narrador em primeira pessoa, o conto conduz o leitor, sob o olhar do jovem 

estudante Pilar, aos sabores e dissabores de estar inserido no processo educativo. Ao longo 

da narrativa, Pilar constrói cenários e ambientes de educação nos quais a escola ganha 

destaque a partir de ambivalências próprias da inserção na cultura, presentes já no parágrafo 

inicial: 
 

“A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 

1840. Naquele dia - uma segunda-feira, do mês de maio - deixei-me estar alguns 

instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã. Hesitava entre o 

morro de S. Diogo e o Campo de Sant'Ana, que não era então esse parque atual, 

construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, 

alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o 
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problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a 

escola. Aqui vai a razão”. (Assis, 1884/1997, p. 31) 

 

A razão de ter-se decidido pela escola residia no fato de Pilar ter sido castigado pelo 

pai com vara de marmeleiro na semana anterior, após ter sido descoberto em duas 

oportunidades em que faltou às aulas. Utilizando-se fartamente de adjetivos, Machado 

passa a delinear, através do personagem-narrador, o caráter dos personagens que participam 

da trama, possibilitando inferências das influências do ambiente social e dos sujeitos que o 

compõem, bem como dos ideais de homem e de sociedade implícitos nas relações ou 

explicitados por alguns dos personagens.   

Sobre o pai, Pilar apresenta-o como “um velho empregado do Arsenal de Guerra, 

ríspido e intolerante”. Sobre o ideal que o pai construía acerca de Pilar, o narrador-

personagem declara: “Sonhava para mim uma grande posição comercial, e tinha ânsia de 

me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro”. 

Sobre a imagem que construía de si, sentencia: “Não era um menino de virtudes”. (Assis, 

1884/1997, p. 31) 

A partir da apresentação dos elementos da narrativa - tempo, espaço e narrador-

personagem, passa-se aos fatos, menos pelos fatos, mais pelo que podem revelar sobre as 

pessoas, como costuma ocorrer na obra machadiana. 

Destacamos aqui o grande interesse na releitura do conto em questão para essa 

investigação: o jogo das relações e o olhar, como significante da construção da função do 

Eu. Da trama, cabe relatar alguns fatos, para contextualização da leitura: durante a aula, 

Pilar recebe de Raimundo uma proposta: Pilar lhe explicaria a lição de sintaxe e, em troca, 

Raimundo lhe faria o pagamento.  

Raimundo era filho do professor e, na descrição do narrador, era “mole, aplicado, 

inteligência tarda. Raimundo gastava duas horas em reter aquilo que a outros levava apenas 

trinta ou cinqüenta minutos; vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. 

Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente; raramente 

estava alegre” (Assis, 1884/1997, p. 31).  Nesse jogo que se estabelece entre os dois, às 

escondidas, entra em cena o temor de serem descobertos pelo professor. No entanto, a 

descoberta vem através de outro colega de turma, o Curvelo, que entrega os dois ao mestre.  

O drama vivido pelos estudantes ocorre paralelamente ao do professor. Policarpo era 

seu nome. Naquele dia, lia com interesse no jornal a agitação do fim do período regencial, 

enquanto a turma fazia a lição. O narrador arrisca dizer: “Policarpo tinha decerto algum 

partido, mas nunca pude averiguar esse ponto”. E reafirma seu interesse na leitura das 

notícias: “levantava os olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas tornava 

logo aos jornais, e lia a valer” (Assis, 1884/1997, 33). E é nessa dinâmica que se dá o jogo 

de olhares e algumas aprendizagens. 

As marcas do texto explicitam esse jogo na relação entre os pares – os estudantes Pilar, 

Raimundo e Curvelo:  
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“Ele deitou os olhos ao pai, e depois a alguns outros meninos. Um destes, o 

Curvelo, olhava para ele, desconfiado, e o Raimundo, notando-me essa 

circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a 

arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo, e vi que parecia atento; podia ser 

uma simples curiosidade vaga, natural indiscrição; mas podia ser também 

alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha onze 

anos, era mais velho que nós”. (Assis, 1884/1997, p. 32) 

 

Na relação aluno-professor, nota-se desencontro de olhar:  
 

“Olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse, que lhe pingava o 

rapé do nariz. - Ande, tome, dizia-me baixinho o filho. E a pratinha fuzilava-lhe 

entre os dedos, como se fora diamante... Em verdade, se o mestre não visse nada, 

que mal havia? E ele não podia ver nada, estava agarrado aos jornais, lendo com 

fogo, com indignação...” (Assis, 1884/1997, p. 34) 

 

No encontro do olhar de Curvelo, a ameaça da descoberta: “De repente, olhei para o 

Curvelo e estremeci; tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mau”. Pilar busca 

recursos para se safar da situação e dos olhares, que se apresentam cada vez mais 

ameaçadores: “tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, 

dantes mau, estava agora pior” (Assis, 1884/1997, p. 35).  

Na ansiedade pelo fim da aula e, portanto, de sua apreensão pela descoberta do delito, 

apresentam-se novas ambivalências e reafirma-se o alvo dos olhares e dos interesses:  
 

“mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da 

escola; este lia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com 

gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul, 

por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como 

se me chamasse a ir ter com ele”. (Assis, 1884/1997, p. 35) 

 

Finalmente, já no desfecho da trama, o olhar do mestre se dirige ao aluno: “Dei com o 

mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o 

Curvelo” (Assis, 1884/1997, p. 35).  A maneira como o olhar do mestre chega ao aluno é 

descrita por meio de uma significativa imagem sensorial: “Ele enterrou-me pela 

consciência dentro um par de olhos pontudos” (Assis, 1884/1997, p. 35).  

Pilar passa, então, pela humilhação e vergonha de ser exposto diante da turma e 

castigado com palmatória. Os olhos que antes buscavam o ato, paralisavam o corpo e se 

recolhiam.  “Não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, 

soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror; posso dizer 

que naquele dia ninguém faria igual negócio” (Assis, 1884/1997, p. 36). 

Ao retomar Freud (1910/1996), em “A Concepção Psicanalítica da Perturbação 

Psicogênica da Visão”, podemos enriquecer a leitura em questão. Nesse artigo, Freud 

destaca a pulsão parcial do olhar, indicando que “os olhos percebem não só alterações no 
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mundo externo, que são importantes para a preservação da vida, como também 

características dos objetos que os fazem ser escolhidos como objetos de amor – seus 

encantos” (Freud, 1910/1996, p.227). Essa ideia encontra complementaridade em “Três 

ensaios sobre sexualidade”, no artigo “O tocar e o olhar”, em que destaca a vergonha como 

força de oposição ao prazer de ver, que “pode eventualmente ser superada por ele” (Freud, 

1905/1996, p. 96).  

O jogo de olhares, fonte de prazer e desprazer, que faz querer e não querer ser visto, 

revela uma pulsão para além da função do órgão. O conto ajuda a iluminar o lugar da 

escola, como representante de ideais e valores. A narrativa revela papeis emblemáticos dos 

sujeitos que constituem um tipo de escola, revela também a força da pulsão, nesse caso, a 

escópica, assim nomeada por Lacan (1964/1979). Evidencia-se a relevância do olhar do 

Outro, que guia o olhar do jovem Pilar, orienta (ou paralisa) suas ações e contribui para 

determinadas aprendizagens.  

Ao final, a lição aprendida, menos por exercício intelectual, mais pelo trabalho 

psíquico, fruto da experiência emocional: “e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me 

deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação” (Assis, 1884/1997, p. 

37). 

Nessa perspectiva, Freud (1914/1996), no texto “Algumas Reflexões sobre a Psicologia 

Escolar”, aponta seu interesse, como psicanalista, “mais pelos processos emocionais que 

pelos intelectuais, mais pela vida mental inconsciente que pela consciente” (Freud, 

1914/1996, p.248). A escola, como fruto da cultura, se constitui, desde sempre, como lócus 

de um ideal de educação e formação de sujeitos. Representante de uma instituição de valor 

social, funda-se numa cultura, influenciando-a e sendo influenciada por ela. Seu papel 

como representante da cultura está imbricado com a formação de um ideal de ser humano e 

de um modo de estar no mundo.  

Trata-se de um processo de transmissão de valores, concepções e modos de 

relacionamento que influenciam a constituição subjetiva de crianças, jovens e adultos que 

dela fazem parte. Nesse sentido, educação e cultura se constituem como elementos 

indissociáveis que encontram na escola o espaço legitimado de construção de 

singularidades e de suas marcas (ou apagamento delas), e seu engendramento na vivência 

em comunidade.  

A escola apresentada no conto de Machado se afasta de uma expectativa de espaço 

ideal de aprendizagem, sobretudo porque as aprendizagens ali narradas estão distantes do 

que se espera social e culturalmente. Embora não considere intencionalmente a 

subjetividade, tanto dos estudantes quanto do próprio professor, a escola apresentada no 

conto contribui para, através do olhar do outro, promover o reconhecimento dos 

personagens, que, nesse caso, aprisiona, na medida em que se configura como significante 

do julgamento e da condenação. No conto, a imagem especular que se coloca para os 

estudantes é a de um professor que não “fazia caso da escola”, que “lia os jornais, artigo 

por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas 

pancadinhas na mesa” (Assis, 1884/1997, p. 35); tampouco fazia caso dos alunos sob sua 

responsabilidade. Absorto em suas próprias demandas, deixava o conteúdo mais precioso 
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da formação daqueles pequenos aos cuidados daqueles que experimentavam formas de ser 

do/no mundo adulto – as próprias crianças. 

Ainda em “Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar”, Freud relata as marcas 

deixadas pela figura do mestre e as ambivalências que decorrem dessa relação:  
 

é difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância 

maior foi a nossa preocupação pelas ciências que nos eram ensinadas, ou pela 

personalidade de nossos mestres. (...) Eles provocavam nossa mais enérgica 

oposição e forçavam-nos a uma submissão completa; bisbilhotávamos suas 

pequenas fraquezas e orgulhávamo-nos de sua excelência, seu conhecimento e 

sua justiça. (Freud, 1914/1996, p. 162) 

 

A Psicanálise, desde sempre, tem possibilitado compreender o ato educativo “como 

transmissão da demanda social além do desejo, como transmissão de marcas, de estilos de 

obturação da falta no Outro” (Kupfer, 2007, p.119). No cenário da educação escolar, o 

professor ocupa a posição de Ideal do Eu para a criança. A relação que se estabelece entre o 

educador e o estudante e o olhar que se lança sobre esse sujeito contribuem para a 

significação que ele pode fazer de si e do lugar que ocupa na cadeia significante desse 

Outro, determinado pela importância que tem o sujeito-estudante para esse Outro.  

Reafirmando a máxima de Freud, Voltolini (2011) ilumina a grande questão de educar 

ao afirmar que “no fundo, qualquer finalidade estabelecida para a educação será 

problemática enquanto a educação carregar em si a marca de um dilema que não é outro 

senão aquele que existe entre o indivíduo e a civilização”. (Voltolini, 2011, p.39). 

Reconhecer a dimensão do sujeito no processo educativo da escola é reconhecer a 

educação para além da transmissão do conhecimento; a educação como um processo 

mediado por construções psíquicas conscientes e inconscientes, tensionadas pelo conflito 

de forças pulsionais.  

Sobretudo nesse tempo em que se padece de uma crise de autoridade, de referências e 

valores, inclusive no cenário escolar, a escola pode, através de seus representantes, se 

constituir mais intencionalmente como lugar de experiência de si na convivência com o 

Outro, com toda a carga de satisfação e insatisfação que essa experiência pode trazer. Nessa 

perspectiva, poderá desenvolver projetos que coloquem em movimento o desejo dos 

sujeitos, considerando a dimensão inconsciente e a força pulsional que constituem e 

caracterizam esses sujeitos. 

 
 
Transferência e transmissão na relação professor-aluno 
 

Como contribuição da Psicanálise, em Freud (1913/1996), encontramos em “A 

dinâmica da transferência”, algumas pistas que nos permitem olhar para a experiência. 

Considerando que na dinâmica de transferência o que entra em cena não são somente as 

ideias antecipadas conscientes, mas também aquelas que foram retidas ou que são 
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inconscientes, evidenciam-se na relação tutorial resistências e identificações a partir do 

material inconsciente que vaza para essa relação. 

De maneira objetiva, Freud (1913) traz a ideia de que todos os nossos afetos e a forma 

como eles se manifestam estão relacionados à nossa sexualidade, ainda que sob um véu de 

pureza e ausência de sensualidade:  
 

Todas as relações emocionais de simpatia, amizade, confiança e similares, das 

quais podemos tirar bom proveito em nossas vidas, acham-se geneticamente 

vinculadas à sexualidade e se desenvolveram a partir de desejos puramente 

sexuais, através da suavização de seu objetivo sexual, por mais puros e não 

sensuais que possam parecer à nossa autopercepção consciente. (Freud, 

1913/1996, p. 140) 

 

Assim é correto dizer que aquela triangulação professor/tutor-aluno-conhecimento se 

dá na emergência de conteúdos inconscientes e a partir de investimento libidinal. Ainda sob 

a perspectiva da Psicanálise, esse educador poderá tomar consciência de seu papel e da 

importância da transferência na relação e adotar uma postura reflexiva quanto ao exercício 

de sua função de educar. Dessa forma, poderá ir esvaziando o lugar suposto saber, a fim de 

que o próprio jovem possa se deparar com a falta estrutural que move o sujeito e tornar 

possível a atualização do inconsciente. 

Kupfer (2007) destaca de forma animadora o papel do professor ao reatar com o 

simbólico, da tradição e da cultura, e rearticular com o desejo que o levou a ocupar aquela 

posição, reafirmando seu lugar nessa transmissão: 
 

Um professor pode entusiasmar-se com isso, enodando as conquistas do 

pensamento humano com seu próprio desejo de saber. Isso não refará a rede 

destroçada, mas os alunos desse professor terão o que transmitir a seus filhos. 

Porque é exatamente isso que eles desejam e disto que eles precisam. (Kupfer, 

2007, p.147) 

 

E o que conecta esse desejo vem do lugar que o professor ocupa. Não é exagero dizer 

que não se aprende com qualquer um, aprende-se o que vem daquele que está em um lugar 

de saber, daquele a quem se supõe o saber; aprende-se com a figura do professor, não 

exatamente o que ele ensina. E isso só acontece na relação e contribui para produzir 

experiências de aprendizagem diferenciadas para cada criança e cada jovem. 

Voltolini (2009), em artigo intitulado “Ensino e Transmissão”, define o conceito de 

transmissão como “isso que se passa” à revelia de qualquer intenção - existência de um 

campo comum, onde identificar quem é o autor de uma determinada ideia passa a ser 

difícil, mas também irrelevante. No mesmo artigo, aponta o ganho que o espírito 

pedagógico contemporâneo poderia ter ao reconhecer a presença da dimensão de 

transmissão inerente ao ato de linguagem. Além disso, teria que abrir mão da ânsia de 

controlar em detalhes o processo educativo e parar de alimentar a crença no poder de 

intervenção que os avanços nas pesquisas metodológicas em educação pode trazer. 
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Sobre a transmissão, Stolzmann e Rickes (1999) também oferecem contribuição ao 

destacarem: 
 

não se tratará simplesmente da passagem ao aluno de um conhecimento já 

estabelecido pelo professor - além do que o conhecimento não é uma substância 

que viaja pelo cosmos -, mas, sim, do acompanhamento, por parte de quem 

ensina, de um processo de construção e de apropriação dos elementos de uma 

experiência vivida por parte de quem aprende. (Stolzmann e Rickes, 1999, p. 42) 

 

Ao longo de 9 anos de funcionamento da Escola Sesc, é possível afirmar que a tutoria é 

das experiências mais radicais de educação escolar. Experiência tomada aqui na perspectiva 

de Jorge Larrosa Bondía (2002, p.21): “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca”. 

Como pioneiros dessa experiência, os professores viviam sob a égide de um ideal de 

estudante/jovem e professor/tutor criado pelos próprios membros dessa comunidade: 

professores, alunos, pais e todo o aparato administrativo e político que permitiu que a 

escola existisse. Empenhavam-se e chegavam a sofrer para atender às próprias exigências 

de um ideal de escola em que todos, professores e alunos, devem oferecer seu melhor, ser 

exemplo e fazer valer o investimento financeiro e humano feito num projeto educativo 

modelar. Esse ideal, legítimo e compartilhado, ao mesmo tempo que fortalecia a 

experiência, pressionava a uma cobrança de si e do outro por determinado desempenho, 

seja acadêmico, social ou emocional. 

Assim como os tutores se empenhavam em buscar estratégias para dar suporte a cada 

jovem e ao grupo, eles se sentiam compelidos a apresentarem melhores resultados e 

prestarem contas do plano traçado para seus avanços, em qualquer que fosse o campo. 

A experiência da tutoria deixa registrados evidentes conceitos encontrados na 

Psicanálise. A certeza de que, independente de qual seja o conteúdo a ser “ensinado”, a 

aprendizagem se dá é na relação, nessa experiência humana de contato com o que se faz 

afetar, que tem no professor seu potencial mediador. Nessa relação, o aluno identifica no 

professor um suposto saber e é a partir dele que se forja a figura de autoridade. A essa 

figura de autoridade o aluno vai atribuir um sentido especial, uma vez que, de alguma 

maneira, ela carrega algo de si, o que lhe garante a força da autoridade e o poder. Freud 

(1913) aponta o aparecimento desse processo de investimento de libido na relação de 

análise como condição para a dinâmica da transferência. Nesse processo, o paciente tenderá 

a repetir aspectos de suas relações primordiais, reimprimindo-as como um “clichê 

estereotípico”.  

Analogamente, é possível observar esse processo na relação professor-aluno. Isso pode 

significar que, tendo o aluno operado a transferência, o professor passa a compor seu 

inconsciente, de onde partirá a escuta e a leitura de tudo o que esse professor disser e fizer. 

Coloca-se aqui o grande desafio ao professor de suportar esse novo lugar, esvaziado de um 

significado já conhecido, para dar lugar a um outro, que ele desconhece. Considerando que 
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o professor, tal como o aluno, também está submetido à lógica do inconsciente, tenderá à 

repetição dos seus clichês ao se ver exposto aos afetos dirigidos a ele. 

Ao operar com a transferência, o professor, a exemplo do analista, tem a possibilidade 

de abrir mão do lugar de Ideal do Eu construído pelo aluno, expondo a falta estruturante do 

sujeito, como forma de favorecer que o aluno “atualize” e simbolize as primeiras 

referências de sua infância, o que o ajuda a ocupar seu lugar na posição desejante. O lugar 

do suposto saber contribui para a formação de um ideal, mas sua sustentação nega a 

possibilidade de se estruturar como sujeito pensante e desejante. 

O que é relevante observar na experiência da tutoria é que o saber suposto no 

professor-tutor está para além dos conteúdos disciplinares. O que é suposto pelo aluno no 

seu tutor-professor é que ele sabe do seu desejo no exercício de sua função. É exatamente 

essa assimetria instalada na relação que dá ao professor a credencial para operar a 

transferência. Essa é uma posição estrutural, na medida em que é o sujeito do inconsciente 

do aluno que supõe um saber do professor sobre o seu desejo, e supõe, portanto, que o que 

lhe falta poderá encontrar no professor. 

As experiências de acompanhamento tutorial nos ajudaram a fortalecer a crença de que 

o caminho para a aprendizagem precisa ser continuamente reinventado a partir de cada 

aluno, em razão das marcas singulares deixadas por esse processo. A construção de um ou 

outro caminho constituirá aquilo que o professor-tutor irá transmitir, submetido que está ao 

inconsciente e aos clichês. Stolzmann e Rickes (1999) atenta para o lugar onde o professor 

se coloca nessa busca e que vem a constituir o que no artigo “Do dom de transmitir à 

transmissão de um dom”, as autoras definem como transmissão: 
 

O caminho que tal busca percorre está balizado pela concepção de sujeito que se 

tem e deseja, concepção esta que se comporta como a bússola a apontar para 

onde fica o norte. O que, nesses casos, contrariando a Geografia, pode variar 

dependendo da ética que está sustentando o olhar. (Stolzmann e Rickes, 1999, p. 

41) 

 

Nesse sentido, transmissão não se resume ao mecanismo de passar ao aluno um 

conteúdo específico estabelecido pelo professor, mas consiste no mecanismo de 

acompanhamento “de um processo de construção e de apropriação dos elementos de uma 

experiência vivida por parte de quem aprende” (Stolzmann e Rickes, 1999, p. 42). A 

exemplo do que Freud orienta, que todo analista deve fazer análise, o tutor deve ter 

oportunidade de elaboração do seu processo de formação/transformação.  

A partir da experiência da tutoria, foi possível significar o lugar do professor-tutor 

nessa transmissão simbólica, sujeito movido pelo desejo, sensível, vulnerável e ex/posto, 

aberto a sua própria transformação, território do acontecimento, do encontro com o 

estranho, com o desconhecido. Lugar do risco. Como afirma Voltolini (2011): “todo aquele 

que se aventura no campo educativo há de se confrontar, a qualquer momento, com a 

decepção, já que os resultados não chegarão jamais ao esperado, pois sempre haverá uma 

impossibilidade lógica (Voltolini, 2009, p. 27). 
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Para uma educação que considere o sujeito, há que se investir no encontro. E isso nada 

tem a ver com o investimento metodológico para tornar mais atraentes os conteúdos a 

serem ensinados. Cabe reiterar a dimensão de relação do processo educativo: “trata-se mais 

de estar com ela (a criança) do que saber sobre ela. Independentemente do método 

escolhido, a condução metodológica do trabalho educativo fica, portanto, condicionada a 

algo extrametodológico: o (des)encontro com a criança” (Voltolini, 2011, p. 45). 

É significativo lembrar que o que sustenta a educação seja na família seja na escola é a 

transmissão simbólica. O encontro da Psicanálise com a Educação tem uma boa perspectiva 

a apresentar-nos. Buscamos nas palavras de Kupfer (2007) a conclusão que, no princípio, 

moveu-nos a essa investigação: “a clínica e a prática escolar cotidianas, aliados ao 

incoercível do desejo, continuam empurrando muitos especialistas e educadores a buscar, 

incessantemente, modos de fazer da educação um instrumento que torne mais digna a 

sustentação do mal-estar na civilização” (Kupfer, 2007, p.148). 

 
 
Conclusão 
 

Ao partirmos da experiência da escola residência, sem perder de vista outras 

experiências escolares, nos expusemos à brincadeira do zoom, ora nos aproximando dessa 

realidade específica, na sua particularidade, ora nos afastando, em tempo e espaço, para vê-

la no todo, ao lado de outras experiências. E foi brincando de zoom que fomos ao máximo 

da aproximação para olhar uma relação específica na escola residência: a tutoria. A ideia 

era exagerar no foco um tipo de relação professor-aluno, para tentar enxergar o modo como 

as representações e os ideias construídos podem favorecer ou prejudicar essa relação e o 

próprio processo de aprendizagem, buscando discernir o que se constitui muitas vezes 

como problema para a escola e para os educadores, e o que é simplesmente emergência do 

sujeito.   

Para esse discernimento, a Psicanálise ofereceu contribuições fundamentais sobre o 

mal-estar na cultura e o lugar do interdito nos processos de constituição subjetiva. A partir 

do Complexo de Édipo foi possível compreender que as marcas dos primeiros objetos de 

amor poderão funcionar como “clichês tipográficos”, que tenderão a repetir formas de 

relacionamento das quais muitas vezes nem temos consciência. Considerar os mecanismos 

de formação de ideais pode ajudar a pensar que espaços na escola o adolescente pode ter 

para viver a sua travessia e que possibilidades de ressignificação das marcas das primeiras 

relações o adolescente pode encontrar na escola, através da relação com seus professores.  

Pôr o zoom no tutor nesse ambiente de ideais intensificados em que se constitui a 

escola residência em questão trouxe à tona situações que poderiam ser de qualquer 

ambiente escolar, bastando afastar um pouco o foco da imagem. Nessa observação, dois 

sintomas se evidenciaram nos adolescentes acompanhados na escola residência: a ansiedade 

e a indisciplina. Em graus maiores ou menores, não há como negar que se trata de sintomas 

bem comuns na atualidade e não são exclusivos de adolescentes de escola residência. A 

questão inicialmente posta desdobrou-se em outra: se nessa escola os alunos encontram 
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condições ótimas de aprendizagem – tanto física quanto afetivamente, por que, então, 

produzem esse tipo de sintoma ou, como se diz popularmente, por que “dão defeito”? “Dar 

defeito”, ou melhor, produzir sintoma, então, não é algo próprio de um grupo específico de 

adolescentes, não é algo determinado pela sua condição social, econômica ou pela condição 

física da escola ou da disponibilidade dos professores. Sem dúvida, são variáveis que 

contribuem. Mas o que ficou evidente é se trata de algo que é próprio do sujeito, uma vez 

que a sua emergência, enquanto sujeito do desejo, sempre irá pressupor algo de 

transgressivo, fora do padrão esperado, justamente porque esse é o exercício da 

singularidade. 

Para o desafio colocado, a experiência da tutoria apresentava potência e possibilidades. 

Sendo uma das funções do professor na escola residência, o tutor pôde ser tomado como 

um protótipo para a relação professor-aluno. Imbuído de autoridade, de um suposto saber 

sobre seu tutorando, é capaz de mobilizar seu interesse, instigá-lo a reconhecer-se nessa 

relação e a buscar um lugar nessa nova cadeia de significantes. Graças à referência em que 

passa a se constituir para seu tutorando, o tutor pode favorecer a construção de novos 

sentidos para a relação com o outro e a reconstrução de um ideal de Eu para esse 

adolescente. 

Os mecanismos de transferência podem, então, ser acionados, pelo reconhecimento do 

lugar simbólico que esse tutor sustenta. Ocupar esse lugar é saber-se ponte que auxilia a 

travessia, mas que deve, em tempo necessário, se desfazer, esvaziando esse lugar suposto 

saber para que o aluno possa se deparar com a falta estrutural que move o sujeito. E é esse o 

lugar precioso da escola e do professor: a possibilidade de ressignificação. 

A relação tutorial pôde então ser um protótipo na medida em que estavam eliminadas 

algumas variáveis da relação convencional professor-aluno para pôr em evidência a 

presença dos sujeitos na relação. Tradicionalmente, o conteúdo lecionado pelo professor é o 

que media sua relação com o aluno. Na tutoria, esse conteúdo é o próprio aluno e suas 

relações, e o saber suposto ao professor é o saber da vida e do próprio aluno. 

Psicanaliticamente, é o saber da falta, portanto, o saber do desejo. 

Na observação dessa relação evidencia-se aquilo que podemos identificar no conto de 

Machado: a transmissão, esse conteúdo que vaza à revelia de qualquer intenção. Conteúdo 

que o aluno aprende do professor, sem que tenha sido previsto no planejamento. Na 

brincadeira do zoom, podemos inferir que esse processo se dá mesmo quando recolocadas 

as variáveis tradicionalmente presentes na relação professor-aluno. E como relação, o 

processo é disparado pela presença de sujeitos. Será tanto mais significativo quanto mais 

expostos estiverem à experiência, professor e aluno. Trata-se de uma concepção de ensino 

que não se restringe à transmissão de conhecimento, mas que pressupõe a participação na 

construção e na apropriação de elementos de uma experiência de vida.  

O professor carrega, nessa lógica, a chave que pode abrir ou trancar cruelmente a porta 

para a aprendizagem. Como sujeito, não poderá evitar implicar-se com seu aluno e com seu 

lugar de autoridade nessa relação. Nas palavras de Stolzmann e Rickes (1999, p. 42), para 

ocupar esse lugar, “é preciso que algo ingresse na sala de aula, algo se inscreva no 
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professor como um traço que ele possa reconhecer como próprio e que, sendo próprio e 

valoroso, ele deseje reencontrá-lo em seus alunos”. 

Como educadores, precisamos compreender que educar produz sintomas e que eles não 

são "contra" os professores, apenas expressam a efetiva presença do sujeito. A 

ambivalência experimentada intensamente pelo adolescente é uma experiência inerente aos 

ideais culturais aos quais se veem expostos desde os primeiros contatos com o Outro. Os 

ideais estarão sempre sob tensão e produzirão o que podemos chamar de sintomas sociais. 

Nessa perspectiva, a adolescência aparece como uma resposta ao mal-estar na cultura, se 

construindo como ideal de liberdade e transgressão, na medida em que o adolescente ainda 

não precisa se submeter nem às exigências próprias do mundo adulto nem àquelas que 

circundam a infância. É o tempo da transitoriedade, da fluidez, uma espécie de não-lugar.  

Considerar a presença do sujeito na relação educativa é contribuir para que o 

adolescente possa encontrar caminhos para fazer emergir sua singularidade. Isso não quer 

dizer que ele vai agir conforme a expectativa que se faz dele, mas, sem dúvida, dará a ele 

melhores condições para uma construção subjetiva capaz de melhor se sustentar diante do 

inevitável mal-estar da inserção na cultura. 

Dar espaço para a emergência do sujeito não significa, de modo algum, abrir mão da 

autoridade do professor e dos interditos necessários a uma vida comunal. É pressupor que a 

dinâmica pulsional o movimenta (ou o paralisa), é considerar a marca do inconsciente, e 

assim favorecer experiências que possam contribuir para o adolescente fazer a passagem 

necessária do familiar ao social. Pressupor a dinâmica pulsional poderá nos dar pistas para 

que os jovens possam realizar deslocamentos metonímicos que favoreçam a satisfação das 

pulsões, ainda que parcial, nos objetos de conhecimento oferecidos pelo professor. 

A educação escolar pode se servir da grande contribuição da Psicanálise se o professor 

investir numa prática educativa mais ocupada da ética do que da metodologia, na qual os 

educadores tenham consciência do “inacabamento de ser humano”, nas palavras de Paulo 

Freire (2007, p. 29), cujo aprendizado não se dá por um acúmulo linear e progressivo de 

conhecimentos. Relembrando Sócrates, o professor pode operar como um parteiro de 

ideias, menos intervencionista, menos determinista.  

Stolzmann e Rickes (1999) apontam caminhos possíveis, a partir da contribuição da 

Psicanálise, para a emergência do sujeito, aspecto fundamental no processo de 

aprendizagem: 
 

não somente como um instrumento de conhecimento a psicanálise poderia 

contribuir, mas, também, como uma experiência que permitisse ao professor 

olhar para trás e ver a criança investigadora que já foi um dia, quantos porquês já 

inquiriu e, mesmo não obtendo a resposta desejada, continuou buscando algo 

que viesse a serenar, ao menos temporariamente, as suas dúvidas, a falta de um 

saber total que é constitutiva dele. (Stolzmann e Rickes, 1999, p. 49) 

 

Não restam dúvidas de que as possibilidades e os caminhos para uma educação escolar 

bem-sucedida exigem empenho, dedicação, além do olhar e da escuta atentos. Entende-se 
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que uma educação escolar bem-sucedida é aquela capaz de mobilizar em cada um dos 

alunos o desejo de aprender, de modo que essa aprendizagem possa construir sentidos para 

seu estar no mundo. Em síntese, uma educação escolar bem-sucedida não atende “no 

atacado”, se fortalece e se enriquece no atendimento de “varejo”, para brincar com a 

linguagem do mercado. Assim é que não há possibilidade de êxito da educação escolar que 

não considere o sujeito.  

Considerar o sujeito na cena educativa é considerar sua constituição a partir de uma 

história peculiar, fruto de sua entrada na linguagem e suas possibilidades de simbolização e 

significação de suas experiências. Para Kupfer, a entrada do sujeito na cena educativa “faz 

pensar na necessidade de nos debruçarmos sobre cada criança, na tentativa de acompanhar 

com ela seu modo peculiar de aprender ou de não aprender” (Kupfer, 2007, p. 128). 

Na perspectiva de uma educação que possa efetivamente garantir um lugar para o 

sujeito, será necessário que os educadores reatem seu compromisso com aquilo que 

fundamenta sua profissão: o outro. Sem dúvida, através da experiência de tutoria, esse 

princípio pôde se evidenciar e, por isso mesmo, foi tomada como um protótipo desse 

fundamento. 
 

 

Notas 

 
1. Em linhas gerais, o conceito de Paideia vem da Grécia Antiga e 

refere-se a um ideal de formação do homem para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, modelado pelas 

normas da comunidade, com o objetivo de fazer-se cidadão. 

2. O texto na íntegra pode ser encontrado em 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000268.pdf 
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