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Resumo 

No aconchego de sua cobertura, G.H. se distrai fazendo bolinhas com o miolo do pão fresco que 

acompanhava o seu café. Naquela ensolarada manhã, tudo na vida-cobertura dessa mulher da 

classe média carioca parecia dar continuidade a uma rotina sem sobressaltos. Mas ao planejar 

limpar e organizar o quartinho da empregada que se demitira no dia anterior, G.H. começa a viver, 

então, a sua via-crucis. A via-crucis de G.H., que se inicia com a decisão de limpar e organizar o a 

dependência de empregada, é o testemunho de uma queda cujas ressonâncias desejamos fazer 

reverberar sobre uma importante polêmica que provém do campo da educação: qual seria a função 

da escola quando se enuncia o compromisso do ato educativo com o horizonte ético da chamada 

“experiência democrática”? Emergindo do testemunho de G.H., personagem do livro A paixão 

segundo G.H., de Clarice Lispector (1964), o significante queda ajuda-nos a sustentar que o 

horizonte ético da educação para a “experiência democrática” exige que pensemos a escola como 

equipamento que se inscreve na descontinuidade entre as esferas do privado e do público - 

descontinuidade essa que, veremos, é condição para uma experiência de travessia.  

Palavras-chaves: psicanálise; literatura; travessia; escola; experiência democrática. 

 

 

Abstract 

In the coziness of her penthouse, G.H. gets distracted by making little balls from the dough of the 

fresh bread that accompanied her coffee. On that sunny morning, everything in the life-penthouse 

of this middle-class woman from Rio de Janeiro seemed to give continuity to a routine without any 

surprises. But when planning to clean and organize the maid’s bedroom, who quitted the day 

before, G.H. begins to live her Via Crucis. G.H.’s Via Crucis, which begins with the decision to 

clean and organize the maid’s room is the testimony of a fall whose resonances we wish to 

reverberate on a major controversy that comes from the education field: what would be the school 

function when it sets out the commitment of the education act with the ethical horizon of the so-

called “democratic experiment?” Emerging from the testimony of G.H., character in Clarice 

Lispector’s novel The passion according to G.H. (1964), the significant fall helps us sustain that 

the ethical horizon of education for the “democratic experiment” requires us to think the school as 

an equipment that is part of the discontinuity between private and the public spheres – 

discontinuity which, as we will see, is condition for a crossing experience. 

Keywords: psychoanalysis; literature; crossing; school; democratic experience. 
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------------ estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. 

Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, não quero ficar com o que 

vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo 

dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-

me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como vivê-la, vivi uma outra? A 

isso quereria chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, 

porque saberia depois para onde voltar: para a organização anterior. A isso 

prefiro chamar desorganização pois não quero me confirmar no que vivi - na 

confirmação de mim eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho 

capacidade para outro. [...] Perdi alguma coisa que me era essencial e que já 

não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma 

terceira perna que até então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim 

um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que 

nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive: apenas duas pernas. Sei que somente 

com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz 

falta e me assusta, era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim 

mesma, e sem sequer precisar me procurar. 

 

Convém que comecemos a apresentação de G.H, uma das personagens de A paixão 

segundo G.H., de Clarice Lispector, com as palavras que dão início ao livro que chegou às 

mãos do leitor brasileiro no mesmo ano em que tinha início o regime de ditadura civil-

militar no país: 1964. Se na vida de Clarice esse ano registra o nascimento de uma obra-

prima, na história do Brasil, por outro lado, ele inaugura o tempo de uma paixão calcada no 

arbítrio e nas violências de um Estado autoritário; se com G.H. nasce a personagem de 

Clarice que mais radicalmente testemunhou, num misto de horror e fascinação, a inebriante 

experiência de uma queda que transforma, da nova ordem instituída nasce um país que 

ainda hoje engatinha na reconstrução dos pilares de sua frágil democracia.  

Registro dos impasses que uma escultora da classe média carioca experimenta quando 

decide, enfim, falar de algo que a palavra insiste em não alcançar, A paixão segundo G.H. é 

a constante reafirmação de uma pergunta: seremos capazes de acompanhar os extravios de 

uma mulher que teve sua “vida diária” (Lispector, 2009, p.15) arrebentada por um 

(des)encontro? Seríamos nós - esse outro a quem ela se dirige - capazes de suportar o relato 

de uma vida em queda? Endereçando-nos as sinuosidades de uma linguagem sonâmbula, 

essa mulher pede companhia: “estou tão angustiada que só poderei aceitar que me perdi se 

imaginar que alguém me está dando a mão” (Lispector, 2009, p.16). G.H. precisa de nossa 

mão para esculpir, com palavras, o que viveu no quarto da empregada: 
 

Ontem pela manhã - quando saía da sala para o quarto da empregada - nada me 

fazia supor que eu estava a um passo de um império. [...]. Naquela manhã, antes 

de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto 

ser, e assim e eu me conhecia. Não sei o que eu era. Mas quero ao menos me 

lembrar: que estava fazendo eu? Eram quase dez horas da manhã, e há muito 

tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior a empregada se 
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despedira, e o fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos 

alargava em silêncio o lugar onde em semiluxo eu vivo. (Lispector, 2009, p. 22) 

 

Alargada no silêncio em que ressoa essa ausência de acontecimentos, G.H. tem, então, 

a fatídica ideia: e se fosse até o quarto deixado pela empregada no dia anterior e… e 

limpasse e arrumasse tudo? Essa é a história a que o livro nos transporta: numa ensolarada 

manhã, a escultora G.H. planeja - e tenta realizar - a limpeza do quartinho que serviu de 

morada, até o dia anterior, à empregada que trabalhava em sua cobertura.  

Por um motivo especial, insistimos, convém que comecemos a apresentação de G.H 

recorrendo às suas próprias palavras: nas linhas que abrem o livro, G.H. nos diz que não 

suporta carregar sozinha a experiência de uma perda - ela perdeu a terceira perna! 

Destacando o caráter retrospectivo desse enigmático acontecimento – perdeu a terceira 

perna no dia que antecede o relato –, G.H. tateia nas palavras em busca de um sentido para 

o que viveu em solidão.  

Atendendo ao pedido por companhia que nos é endereçado, daremos a mão a G.H. e 

faremos, com ela, o dilatado percurso de sua travessia: de mãos dadas com G.H. 

percorreremos, então, o tempo e a distância que se erguiam, até aquela ensolarada manhã, 

entre a cobertura onde vive em semiluxo e o quartinho da empregada - o íntimo exterior 

onde experimentará, com a intensidade de uma paixão, a queda que a faz renascer.  

 
 
Queda e travessia: a insistência do problema da imagem e da alteridade em 

Clarice 
 

Perder a terceira perna. Perder o norte. Cair. A crítica literária que se interessa por 

Clarice identifica em sua obra alguns temas que persistem (Sant’Anna, 1988). Um deles, 

em linhas muito gerais, diz respeito aos impasses que emergem do (des)encontro com o 

outro - o íntimo estrangeiro que irrompe nas banalidades do cotidiano para arrebentar uma 

“vida diária”
1
 (Lispector, 2009, p. 15). Por diferentes vias, então, é como se os enredos 

criados por Clarice nos conduzissem a personagens que se veem mergulhados - e muitas 

vezes afogados - nas profundas águas da alteridade, algo sempre vivido com dor e com 

prazer, como vida e como morte, ou seja, como paixão: testemunhando a profunda 

ambivalência que esse (des)encontro produz, esses personagens nos ajudam a lembrar de 

nossos próprios impasses com o semelhante que irrompe no território protegido de nosso de 

nosso narcisismo cotidiano abalando - ou mesmo destruindo - o tripé que nos estabiliza 

imaginariamente. 

Perder a terceira perna. Perder o norte. Cair. Se a queda vivida por G.H. ecoa uma 

desesperada - e ignorada - luta pela conservação do espelho que projeta uma imagem sem 

fissuras, a travessia aberta e demandada por essa queda terá, então, a radicalidade daquilo 

que faz renascer: o que ganha G.H. quando cai a imagem projetada por seu mundo-

cobertura, o condomínio-de-seu-eu? O que ganha G.H. quando cai a imagem que a 

estabilizava na impossibilidade de andar? 
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Insistentes na pena de Clarice, queda e travessia são, veremos, significantes que nos 

ajudam a refletir sobre a função da fissura operada por certas experiências na identificação 

primordial com a imagem totalizante que constitui o eu como uma primeira unidade ideal. 

Insistentes na pena de Clarice, queda e travessia são, também, significantes que nos ajudam 

a enunciar impasses, polêmicas e desafios que o horizonte ético do educar para a 

“experiência democrática” inscreve, atualmente, no campo da educação.  

 
 
Queda e travessia: significantes em jogo no campo da educação 
 

Em tempos de radicalismos e de intolerâncias de todas as ordens, a capacidade que 

uma sociedade tem de dar guarida às expressões da diversidade acaba por se constituir, 

cada vez mais, numa espécie de critério para a avaliação de seus avanços civilizatórios. 

Quanto a isso, note-se, reconhecemos no Brasil dos últimos anos uma série de importantes 

avanços civilizatórios decorrentes da implementação de políticas públicas engajadas com 

espaços sociais menos excludentes e implicadas, portanto, com a articulação de dispositivos 

inclusivos e democráticos. No campo da educação, ressalte-se, tais avanços ficam mais 

evidentes quando observamos os elementos que estruturam a atual - e crescente - disputa 

em torno de dois modos distintos de se enunciar a função da escola no laço social.  

De um lado, então, estariam aqueles que defendem os pilares sobre os quais se ergueu 

o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. Tendo como lema “Educação e diversidade: 

justiça social, inclusão e direitos humanos” (Brasil, 2014), o PNE enuncia o horizonte ético 

das políticas públicas educacionais no país e estabelece, dentre muitas outras coisas, os 

marcos elementares para a elaboração de uma base curricular nacional
2
. Do outro lado, tal 

como podemos observar nos argumentos do Movimento Escola sem Partido (MESP), por 

exemplo, estariam aqueles que denunciam o “inegável caráter doutrinador e ideológico” 

(Movimento escola sem partido, 2017) do argumento ético que sustenta o texto do PNE.  

Fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira em prol de um projeto nacional 

de educação que seja capaz de promover, desde a educação infantil, a “experiência 

democrática” na escola, o PNE estabelece um conjunto de diretrizes, metas e estratégias 

que devem nortear as políticas educacionais no país pelo período de uma década. Pautado 

nos preceitos da educação inclusiva (preceitos que afirmam, sobretudo, a igualdade na 

diferença), o PNE reconhece a escolarização como um dispositivo imprescindível à 

consolidação da democracia: é na escola que os pequenos experimentam os efeitos dos 

primeiros encontros com a diversidade de formas de narrar e de habitar o mundo, e é nesse 

contexto, portanto, que o encontro com as diferenças pode engendrar o alargamento das 

condições de se estar com o outro ou, por outro lado, disparar as mais variadas formas de 

desigualdade e de discriminação.  

Para que a diversidade de formas-de-vida (Agamben, 2015) que convergem para o 

território escolar não se constitua como causa de processos de exclusão, seria necessário, de 

acordo com a letra da lei, consolidar a escola como o equipamento público que busca 

promover o tipo de sociabilidade condizente com os regimes democráticos de corte 
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republicano: a educação para a “experiência democrática” implica concebermos uma escola 

que busca gestar as condições do “alargamento” das possibilidades de se estar com o outro, 

ou seja, uma escola que se responsabiliza com a produção de um comum que se produz 

num “mais além” das identificações narcísicas. Nesse sentido, tal como veremos adiante, a 

enunciação do horizonte ético da educação para a “experiência democrática” implica 

pensarmos a escola como o equipamento público no qual precisam ser gestadas as 

condições de uma travessia que (re)posiciona o sujeito frente ao semelhante. E essa 

travessia - veremos acompanhando G.H. - implica queda. 

De mãos dadas com G.H. trabalharemos, num primeiro momento, então, os processos 

de constituição e de (des)constituição da coesão/unidade egóica aportada pela identificação 

com uma imagem totalizante - uma imagem sem fissuras. Num segundo momento, algumas 

reflexões de Lacan sobre o “estádio do espelho” nos permitirão retomar a queda que G.H 

experimenta no quartinho da empregada para alcançar, por fim, a travessia que o horizonte 

ético da educação para a “experiência democrática” parece supor: tanto a queda de G.H. 

quanto a travessia de que a escola pode ser suporte colocam em jogo os impasses diante 

das diferentes formas de alteridade das quais o outro pode ser representante.  

Tomar o testemunho de G.H. neste artigo se sustenta no gesto empreendido por Freud 

(1907/1976) e Lacan (1965/2003) de reconhecer na literatura e nos artistas a enunciação de 

questões às quais os psicanalistas chegam só-depois. De forma “humilde”, Lacan rendeu 

homenagem a Marguerite Duras sentenciando: “Duras revela saber sem mim aquilo que 

ensino” (Lacan, 1965/2003, p. 200). As mesmas razões dessa homenagem, pensamos, 

caberia à obra de Clarice Lispector.  

 
 
Tempo 1: uma imagem sem fissuras 
 

Até que atravessasse a porta do quarto-abismo, G.H. era uma mulher que se mantinha 

orientada e organizada pela estabilidade de um espelho que insistia em refletir aquilo a que 

desde sempre se habituara a ver e ser, e era com ignorada insistência que ela buscava seguir 

sendo indefinidamente essa previsível e ininterrupta confirmação de si mesma. Até que 

atravessasse a porta do quarto-abismo naquela ensolarada manhã, portanto, o mundo, para 

G.H., dividia-se em apenas duas partes: ela sempre com os pés fincados naquela que seu 

espelho delimitava.  

Em seu mundo-cobertura, tudo era feito dela mesma, por ela mesma e para ela mesma, 

o que resultava na felicidade fácil e tranquila de sempre se reconhecer nas citações de si. 

Vivia, toda ela, entre aspas - “G.H.”: 
 

O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta para mim, e forma a 

atmosfera do que se chama: “eu” (p.27) . Eu vivia dentro de um espelho. [...] O 

resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que 

tem meu nome. E acabei sendo meu nome. É suficiente ver no couro de minhas 

valises as iniciais G.H., e eis-me (Lispector, 2009, p. 24). 
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Certa vez, conta-nos, G.H. leu numa revista algo que guardaria como sua grande lição 

de vida. Dizia mais ou menos assim: “viva com os pés móveis. Se a areia mexer, mexa-se 

com ela”. Sem notar, então, passou a resolver as encruzilhadas de sua existência conforme 

um horizonte preciso: as areias nunca haveriam de derrocar sob seus pés! 

Para que caminhasse sobre o solo sempre firme foi necessário, entretanto, construir 

para si um rigoroso - e ignorado - esquema de segurança: no seu mundo-cobertura, o 

condomínio-de-seu-espelho-e-de-seu-eu, tudo deveria ser mantido limpo e arrumado. 

Talvez por isso, recorda, pensara em ser “empregada-arrumadeira” (Lispector, 2009, p. 33) 

antes de haver escolhido a escultura, esse curioso fazer que é dar forma ao indeterminado. 

Associava, então, sua função de escultora ao dom com que nascera: o seu dom era a 

arrumação! 

Limpar, arrumar. Na vida de G.H. - uma vida de pré-clímax -, os poucos instantes de 

intensidade foram apenas e tão-somente: instantes. Como relâmpagos, duravam um tempo 

que era quase sem duração, e é isso que lhe permitia falar de um pré-clímax: no estado 

permanente de pré-clímax, o clímax só é alcançado no relâmpago-de-um-instante-que-é-e-

já-não-é-mais. Por isso, então, confessa: a vida nunca lhe havia acontecido de dia. Se a vida 

acontecia, acontecia sempre à noite, quando mesmo ao fervilhar, G.H. não derramava. 

A natureza dessa mulher agraciada - já intuímos - era estável: comia bem, dormia bem 

e morava numa cobertura. No seu mundo de espelhos, aliás, quase todos moravam em 

coberturas: 
 

O apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma 

elegância. Pessoas do meu ambiente procuram morar na chamada “cobertura”. É 

bem mais que uma elegância. É um verdadeiro prazer: de lá domina-se uma 

cidade (Lispector, 2009, p. 29). 

 

Naquela ensolarada manhã, entretanto, os pilares de sua elegante cobertura desabariam. 

E não por causa de um implacável tremor de terras: até que atravessasse a porta do quarto-

abismo, as areias que sustentavam os treze andares do edifício em que G.H vivia sem 

sobressaltos seguiam firmes e compactas. 

Recém-acordada, sentada à mesa, ela fazia bolinhas com o miolo do pão que deliciava 

o café da manhã de mais um dos dias de sua estável rotina de pré-clímax. Nada, nada até 

então prenunciava o desabamento da estrutura de seu mundo-cobertura, o condomínio do 

eu-G.H.: fazendo bolinhas com o miolo do pão, G.H. experimentava, em lânguida 

tranquilidade, a constância de uma vida sem sobressaltos. Nada, nada até então, 

prenunciava a sua queda. Mas isso só até a ideia-terremoto: e se fosse até o quarto o 

quartinho da empregada e… e arrumasse tudo? - pensou. A empregada partira na manhã do 

dia anterior mas era só agora, naquela ensolarada manhã de dia seguinte, que G.H. tinha a 

ideia da arrumação: 
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O prazer sempre interdito de arrumar uma casa me era tão grande que, ainda 

sentada à mesa, eu já começara a ter o prazer no mero planejar. Olhara o 

apartamento: por onde começaria? (Lispector, 2009, p. 32). 

 

Sentada à mesa, fazendo bolinhas com o miolo do pão, o projeto da expedição à 

dependência da empregada balança o corpo de G.H. com a força da privação até então 

ignorada: há quanto tempo uma série de mulheres desconhecidas – aquelas empregadas – 

separavam o quartinho que lhes servia de dormitório dos demais ambientes de sua 

cobertura? Há quanto tempo aquelas empregadas - uma verdadeira legião de estrangeiras - 

invadiam o seu mundo e privavam aquele quartinho do elegante toque que G.H. imprimia a 

todos cômodos de sua existência?  

Habituada às regularidades de uma vida sem sobressaltos, uma vida de pré-clímax, a 

dependência de empregada transformava-se, de súbito, na irresistível fonte de uma 

tentação: a tentação de arrumar, a tentação de colonizar. Situado na “cauda” (Lispector, 

2009, p.33) da aconchegante cobertura, o quartinho em que vivera a empregada ausente 

passava a demarcar, agora, o enquadre de uma exterioridade nunca antes avistada: privado 

do toque do eu-G.H., ele parecia não estar fincado no interior do apartamento, ele parecia 

não estar cravado no interior de sua… de sua própria intimidade! Na dependência da 

desertora que agora se presentificava em inquietante ausência, G.H. empreenderia a 

arrumação! Esse era o seu dom e essa era a sua missão: “O quarto da empregada devia estar 

imundo, na sua dupla função de dormida e de depósito de trapos, malas velhas, jornais 

antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis. Eu o deixaria limpo (Lispector, 2009, p. 

33). 

A empreitada que se desenha nos contornos do pensamento começa a projetar, em 

vibrante inquietação, os destroços de uma guerra futura e o prenúncio de uma queda: não 

fosse o impulso de arrumar a dependência da empregada naquela fatídica manhã, G.H. 

jamais teria caminhado em direção ao abismo que a porta do quartinho abrigava em segredo 

de dobradiça. 

 
 
Tempo 2: a surpresa e o abalo do eu-G.H. 
 

Ao adentrar no quartinho da empregada G.H experimenta, de corpo-todo, a vertigem 

de uma ruptura: como colonizar um vazio branco e seco? 

Preparada para adentrar num universo em completa desordem - um quarto 

superpovoado de caos e de sujeira - G.H. vacila diante dos únicos habitantes que ali 

restaram: uma cama e um guarda-roupa limpos. E como se não bastasse o asseio desse 

quase-nada aterrador, a ausência de cortinas nas janelas que rasgavam o quartinho dava 

passagem à luz de um sol que tudo diluía na brancura seca e indelimitada das onze horas da 

manhã:  
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[...] ao abrir a porta meus olhos se franziram em reverberação e desagrado físico. 

[...] Há cerca de seis meses - o tempo que a última empregada ficara comigo - eu 

não entrava ali, e meu espanto vinha de deparar com um quarto inteiramente 

limpo. [...] Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada, sem me avisar, 

abrira um vazio seco (Lispector, 2009, p. 36-37). 

 

Habituada à eterna meia-luz que abajures e cortinas asseguravam por toda a cobertura, 

aqueles poucos metros quadrados esturricados pelo sol rasgavam a continuidade sem 

sobressaltos do mundo em que vivia G.H.. Completamente zonza, ela respira: era preciso 

recobrar o norte que a conduzira até ali. 

Recobrando o norte que a conduzira até ali (a limpeza e a arrumação), o alento: G.H. 

estava dentro de seu apartamento e aquilo tudo era, por assim dizer, uma extensão contínua 

de sua cobertura-e-de-seu-espelho-e-de-seu-eu. Não havia saído para a rua, tampouco tinha 

viajado: era o ímpeto da arrumação, a obediência automática à sua vocação o que a 

conduzia até ali! Diante daquela secura branca e vazia – lembra - ela empreenderia a 

limpeza e a arrumação! 

Ainda tranquilizada pelo suspiro que sucedia o susto, G.H. estremece outra vez: e se 

houvesse, quem sabe, uma maneira de “cair” na horizontal? Nocauteada por uma nova 

vertigem, G.H. interroga: onde mesmo se situava aquele quartinho? 
 

O quarto não era um quadrilátero regular: dois de seus ângulos eram 

ligeiramente mais abertos. E embora esta fosse a sua realidade material, ela me 

vinha como se fosse minha visão que o deformasse. A solidificação de um erro 

de visão, a concretização de uma ilusão de ótica. Não ser inteiramente regular 

nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade de base como se o 

quarto não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício (Lispector 2009, 

p. 37). 

 

A deformação do quarto deixado pela empregada fazia G.H. pensar, agora, que sim... 

um tobogã a conduzira até ali! Sim, até aquela fatídica e ensolarada manhã ela havia 

ignorado a existência do tobogã que ligava, em descida horizontal, o apartamento ao 

quartinho da empregada. Meio-dentro-meio-fora de seu mundo-cobertura, G.H. começa a 

sentir os prenúncios de sua paixão: que mapas orientavam, até então, os passos firmes que 

imprimia sobre as areias movediças? Meio-dentro-meio-fora do condomínio-de-seu-eu, 

G.H., em vertigem, começa a viver a queda que estilhaçará o seu espelho:  
 

A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto, e 

admirada não consegui - de tal modo ela acabara de me excluir de minha própria 

casa, como se me tivesse fechado a porta e me tivesse deixado remota em 

relação à minha moradia. A lembrança de sua cara fugia-me, devia ser um lapso 

temporário. Mas seu nome - é claro, é claro, lembrei-me finalmente: Janair 

(Lispector, 2009, p. 39). 

 



A paixão segundo G.H. e o horizonte ético da educação para a experiência democrática 
 

 
199 

Num misto de horror e fascinação, G.H. inicia um novo suspiro e decide, determinada, 

que ainda pode parar e recuar: recuando a passos largos ela deixaria para trás aquela secura 

branca e indelimitada denominada “dependência de empregada”. Recuando a passos largos 

ela voltaria, então, para o seu mundo-cobertura e mergulharia, novamente, num estado 

sempre meio e sempre pré: meia-luz, pré-clímax. Recuando a passos largos, ela deixaria 

para trás aquele estrangeiro e mergulharia, outra vez, no estável e seguro mundo demarcado 

por… demarcado por seu espelho!  

Mas a voluptuosidade daquela desconexão e a intensidade com que aquele imprevisível 

quartinho tocava seu corpo já a mantinham fixa no chão: ela já não podia - e nem queria - 

sair do quarto abandonado por Janair. Sentindo que vai cair, G.H. percebe, então, que ali 

não se falava a sua língua: a dependência de empregada, situada no dentro-fora de seu 

mundo-cobertura, começava fissurar a imagem que seu espelho lhe devolvia. 

Fazendo reverberar sobre o eu-G.H os efeitos da alteridade que Janair e o seu quartinho 

figuram, a pena de Clarice nos situa diante de uma mulher à beira da queda que a 

reposiciona frente ao espelho: é a descoberta de um outro (a empregada e o quartinho onde 

ela vivia) que já não pode ser apreendido em continuidade à imagem do eu-G.H o gatilho 

da experiência da queda que fissura a imagem sem fissuras projetada pela cobertura em que 

G.H vivia sem sobressaltos. É da ascensão e da queda/quebra dessa imagem, aliás, que 

Lacan trata no escrito O estádio do espelho como formador da função do eu [je], de 1949. 

Trataremos de acompanhar, a seguir, os movimentos que Lacan realiza nesse escrito 

articulando-os, na sequência, com a queda que G.H. experimenta na dependência da 

empregada. Antes retornarmos à personagem de Clarice, no entanto, aprofundemos as 

considerações de Lacan sobre a “ruptura” que o conceito de identificação inscreve entre o 

que é da ordem da condição humana e aquilo que diz respeito à natureza animal: que o 

filhote humano seja capaz de se identificar (ou seja, de reconhecer como sua) a imagem 

totalizante outorgada por um outro/Outro, eis um dos fundamentos da “estrutura ontológica 

do mundo humano” (Lacan, 1949, p. 97). 

 
 
O estatuto da imagem no estágio do espelho 
 

A teoria lacaniana do estádio do espelho destaca a particular relação que o infans 

estabelece com a sua imagem especular num momento em que ainda é superado em 

“inteligência instrumental” (Lacan 1949/1998, p. 96) pelo filhote do chimpanzé: os filhotes 

humanos, diferentemente dos filhotes do chimpanzé, revelam-se interessados por sua 

imagem a partir de um tempo muito inicial de seu desenvolvimento cognitivo e motor. Esse 

interesse, aponta Lacan, não é observado no comportamento de nenhuma outra espécie.  

Partindo disso, Lacan convida-nos a refletir sobre a função da imagem na constituição 

do sujeito a partir de estudos etológicos que atestam, no processo do desenvolvimento do 

animal, a “função formadora de uma gestalt”
3
 (Lacan, 1949/1998, p. 99). Tais estudos, 

aponta-nos Lacan, ajudam-nos a identificar como essa gestalt associada à função da 

imagem para o desenvolvimento animal irá demarcar um corte entre a natureza do animal e 
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a condição do humano: na natureza, a “função formadora” dessa gestalt implica uma 

conformação; para a condição do humano, ela opera como causa de uma identificação. 

Se acompanhamos o raciocínio de Lacan, portanto, conformação e identificação dizem 

respeito a diferentes modos como a imagem cumpre uma função para o desenvolvimento de 

animais e humanos, respectivamente: enquanto que conformação implica a “adaptação” - o 

“encaixe” do vivente ao seu meio específico -, identificação, tal como veremos a seguir, 

associa-se a uma “ortopedia” que fissura a adesão do humano à natureza. Sublinhando essa 

diferença, vejamos, agora, os exemplos de que Lacan se utiliza para trabalhar essas noções 

fundamentais: 

i) sabe-se, por exemplo, que a maturação das gônadas da pomba fêmea depende da 

percepção de uma imagem real ou virtual de um pombo macho: a visão de um congênere 

dispara, na pomba fêmea, o processo de maturação sexual; 

ii) para alguns tipos de gafanhoto, a transição da vida solitária para a forma de vida 

gregária não ocorre senão através da exposição de determinado indivíduo à imagem (virtual 

ou real) animada de um outro gafanhoto. 

A partir desses exemplos, compreendemos que a exposição de uma pomba 

sexualmente imatura à imagem de um semelhante tem um efeito de maturação sexual; no 

segundo exemplo, a exposição de um gafanhoto imaturo à imagem de um semelhante 

produz a passagem da condição de isolamento ao modo de vida gregário - passagem essa 

que todos os gafanhotos devem realizar em determinado momento de seu desenvolvimento. 

É nesse sentido, observe-se, que podemos compreender que a função da imagem, aqui, é 

disparar alguns processos de maturação que farão com que pombas e gafanhotos se 

desenvolvam conforme aquilo que é esperado no plano de suas espécies: a imagem de um 

semelhante impulsiona o organismo a se desenvolver conforme o telos
4
 que é previsto para 

todos os indivíduos da espécie a que pertencem. Em outras palavras, o que está em jogo, 

aqui, é o modo como a “função imaginária” se realiza na natureza, ou seja, como as 

“captações gestaltistas” (Lacan, 1954-55/1995, p. 52) operam como a causa da maturação 

sexual para a espécie da pomba e como a causa da conformação dos indivíduos particulares 

à forma-de-vida gregária característica dos gafanhotos adultos. 

Se o telos de um processo natural corresponde, portanto, à atualização, em cada pomba 

e em cada gafanhoto particulares, daquilo que é virtual no plano das espécies a que pertence 

cada indivíduo particular, fica fácil compreender em que medida a imagem do semelhante 

cumpre, nesses exemplos, a função de uma gestalt conformadora: no mundo animal 

analisado por Lacan, a “função imaginária” nos remete aos efeitos de conformação que um 

determinado organismo experimenta quando é confrontado com a “forma ideal” de um 

semelhante (Lacan, 1949/1998, p.99). Operando como causa do processo teleológico de 

maturação através do qual todas as pombas e todos os gafanhotos se conformam aos 

padrões de adaptação específicos de suas espécies, a gestalt induzida por essa forma ideal 

implica o modo como se realiza o “encaixe” (Lacan,1954-55/1995, p.114) do indivíduo 

(Innenwelt) no meio (Umwelt) que lhe é próprio . 

Para o filhote humano, por outro lado, a função imaginária desdobra consequências 

bastante distintas. Se acompanhamos Lacan, percebemos que o processo que leva o infans a 
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identificar-se com uma imagem totalizante/imagem ideal deverá ser compreendido a partir 

dos termos que instituem o desacordo entre o humano e a natureza: a função da imagem, 

para o humano, associa-se à “gênese” de uma condição carente do telos que realizaria o 

“encaixe” entre os seres naturais e o meio que lhes é próprio. Diz Lacan: “O sujeito 

humano perdeu a senha que lhe renderia a pertença à lei suprema da adaptação. [...] 

Nenhuma harmonia preestabelecida poderá servir de telos do sujeito humano na sua relação 

com o Umwelt” (Lacan, 1949/1998, p. 99 - 100). 

Carente de vias “pré-formadas”, ou seja, de vias que colocariam o infans sobre os 

trilhos de um desenvolvimento orientado teleologicamente, “o homem parte do nada” 

(Lacan, 1954-55/1995, p. 146). É essa carência, aliás, que permite que situemos o escrito 

sobre o estádio do espelho na esteira dos desdobramentos da proposição psicanalítica da 

constituição do sujeito: a desnaturação do rebento humano é correlata ao enlace do infans 

ao outro/Outro.  

Dito de outro modo, é porque a constituição disso que chamamos de “condição 

humana” implica, desde sempre, o outro/Outro, que podemos, então, reconhecer o termo 

identificação na origem do ingresso do filhote humano numa trama sociossimbólica: 

diferentemente da função que cumpre na natureza, a gestalt que é a causa da identificação 

com a imagem totalizante que o semelhante humano aporta ao infans ajuda-nos a delimitar 

os marcos que inscrevem o filhote humano nas teias de uma realidade que se estrutura 

simbolicamente, ou seja, de uma realidade que não comporta qualquer horizonte de 

adaptação/conformação. E é porque essa identificação com uma imagem sem fissuras 

marcará, de forma indelével, o horizonte da relação do sujeito com o mundo e com o outro 

que a função imaginária pode ser situada como causa de "tentações" e de "fantasmas" que 

se abatem sobre o humano. 

 
 
A imagem totalizante e suas reverberações sobre a condição do humano 
 

A primeira questão a ser considerada em relação à dialética do estádio do espelho 

proposta por Lacan é que ela diz respeito ao modo como o infans logra constituir uma 

unidade corporal (egóica) depois de um primeiro tempo do desenvolvimento neuro-

psíquico calcado na intensidade das experiências de fragmentação e de indiferenciação com 

o outro/com o mundo. Do que se trata aqui? 

As reflexões de Lacan colocam-nos diante de algo que a psicanálise identifica como 

sendo o primeiro tempo da constituição do sujeito, marcado por aquilo que é da ordem das 

“vivências desconectadas, discordantes, despedaçadas” (Lacan, 1954-55/1995, p. 69) de um 

organismo ainda não unarizado imaginariamente e, num segundo tempo, com a unidade 

imaginária com a qual esse organismo transformado em corpo “se confunde” (Lacan, 1954-

55/1995, p.69). Concebendo o estádio do espelho como o “momento” de uma identificação 

no sentido psicanalítico do termo, a saber, “a transformação produzida no sujeito quando 

ele assume uma imagem” (Lacan, 1949/1998, p. 97), Lacan retorna ao fenômeno da gestalt 
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estudada pelos etólogos: o estádio do espelho diz respeito ao processo pelo qual o infans, 

em júbilo triunfante, apreende como sua uma imagem totalizante:  
 

O que chamei de estádio do espelho tem o interesse de manifestar o dinamismo 

afetivo pelo qual o sujeito se identifica primordialmente com a Gestalt visual de 

seu próprio corpo: ela é, em relação à descoordenação ainda muito profunda de 

sua própria motricidade, uma unidade ideal” (Lacan, 1949, p. 115). 

 

Lacan, ressaltamos, compreenderá a função da imagem no contexto de um processo de 

maturação do rebento humano apenas na medida em que é através da identificação com 

essa unidade ideal (totalizante) projetada pelo espelho que o infans, ainda “mergulhado na 

impotência motora e na dependência da amamentação” (Lacan, 1949/1998, p. 97), logrará 

esboçar os primeiros sinais de apropriação e controle de seu corpo. Se acompanhamos o 

raciocínio de Lacan, esse caráter de totalidade/unidade ideal deve ser sublinhado por dois 

motivos. 

O primeiro diz respeito ao fato de que a gestalt implicada na identificação do infans 

com a imagem que o espelho lhe outorga só cumpre sua função "ortopédica" na medida em 

que uma experiência de totalidade/unidade corporal se impõe à primordial experiência de 

despedaçamento/fragmentação. Dito de outro modo, essa ortopedia se realiza como efeito 

da constituição de uma unidade egóica (imaginária) apenas na medida em que a imagem 

projetada pelo espelho - imagem que será assumida pelo infans - tenha o caráter de uma 

totalidade: é essa totalidade que engendra, em júbilo, o “eu” na forma primordial de um 

corpo-unidade ideal
5
. 

O segundo motivo, por outro lado, diz respeito à profunda relação entre esse caráter 

total/ideal da imagem com a qual o infans precisa identificar-se para constituir uma unidade 

egóica e a alienação que essa identificação constitutiva coloca em jogo. É nesse sentido, 

sublinhamos, que Lacan associará a totalidade relativa a essa unidade corporal adquirida 

pelo infans à “miragem” que inscreve a alienação no destino da condição do humano:  
 

O estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 

insuficiência para a antecipação - e que fabrica para o sujeito, apanhado no 

engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica - e para a armadura enfim assumida de uma 

identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental (Lacan, 1949/1998, p.100, grifo nosso). 

 

O que se destaca nessa passagem é, ressaltamos, que a miragem de totalidade 

implicada nessa identificação primordial se jogará na arena da alienação. Mas como pode 

ser, então, que as funções de unificação corporal e de síntese da experiência associadas à 

função do eu sejam prenhes, como afirma Lacan, “das correspondências que unem o eu à 

estátua em que o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam”? (LACAN, 

1949/1998, p.98). Que fantasmas são esses e o que corresponde a essa estátua? 
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Acompanhados dessas perguntas, retornemos ao quartinho de Janair, lugar em que G.H. 

receberá o golpe final que provocará a sua queda! 

 
 
Tempo 3: A queda 
 

Sem poder e sem querer sair do quarto da empregada, G.H., tomada de vertigem, 

recobra o seu projeto: baldes e baldes d’água seriam jogados naquela secura branca e 

estrangeira! E até que tudo, tudo ali se encharcasse com a umidade de seu mundo-

cobertura, até que tudo - absolutamente tudo, enfim - naquele estrangeiro ficasse inundado 

pelo eu-G.H., a água jorraria. E jorrando em volumes de excesso, a água suja levaria, numa 

inevitável correnteza, todas as minúsculas partículas da assombrosa presença da desertora 

que ousara instaurar no interior do espelho-cobertura aquele horror denominado 

“dependência de empregada”: 
 

[...] eu jogaria água no guarda-roupa para engorgitá-lo num afogamento até a 

boca - e enfim, enfim veria a madeira começar a apodrecer. Uma cólera 

inexplicável, mas que me vinha toda natural, me tomara: eu queria matar alguma 

coisa ali (Lispector, 2009, p. 43). 

 

Na miragem apaziguadora de um instante, G.H. vê sua a imagem de seu apartamento 

projetada sobre o quarto-abismo. Recobrando a imagem que seu mundo-cobertura lhe 

aportava, G.H recupera, pela última vez, o equilíbrio do tripé que a estabilizava 

imaginariamente: “como se já estivesse vendo a fotografia do quarto depois que fosse 

transformado em meu e em mim, suspirei de alívio” (Lispector, 2009, p. 43).  

Vendo a fotografia de seu espelho-cobertura sobreposta à imagem aterradora do 

cubículo onde vivera Janair, G.H. suspira os últimos instantes do alívio-de-seu-eu. Mas só 

por mais alguns instantes… e só até o golpe fatal! Conta-nos ela: 
 

Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa e o escuro de dentro escapou-se 

como um bafo. Tentei abri-lo um pouco mais, mas a porta esbarrava no pé da 

cama. Pela brecha da porta, pus o quanto cabia de meu rosto. E, como o escuro 

de dentro me espiasse, ficamos um instante sem nos vermos. Eu nada via, só 

conseguia sentir o cheiro quente e seco como o de uma galinha viva. 

Empurrando, porém, a cama para mais perto da janela, consegui abrir a porta uns 

centímetros a mais. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como 

cabelos embranquecem. [...] De encontro ao rosto que eu pusera dentro da 

abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata 

grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que 

não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. [...] É que não 

esperara que, numa casa minuciosamente desinfetada contra meu nojo por 

baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. [...] Mesmo sem nunca 
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ter encarado uma barata eu conhecia os seus processos de existência (Lispector, 

2009, p. 45-46). 

 

Moradia da barata grossa, o guarda-roupa era o último dos redutos a se fazer 

impermeável ao espelho-cobertura! É que G.H. não esperava que o quartinho da desertora 

pudesse dar guarida à violentação última de seu eu: "esse ela, G.H. no couro das valises, era 

'eu'. Sou 'eu' – ainda? Não” (Lispector, 2009, p. 31). 

 
 
A travessia de G.H. 
 

Testemunho de uma experiência que abala a continuidade da imagem que o espelho-

cobertura refletia na forma de um eu-G.H. sem fissuras, a via-crucis que a personagem de 

Clarice realiza entre a cobertura e o quarto de Janair é a experiência da queda que a 

reposiciona frente à imagem apaziguadora - e aprisionante - de seu espelho. Esse 

reposicionamento, pudemos ver, implica a queda provocada pela perda da terceira perna 

que estabilizava imaginariamente G.H. em seu mundo-cobertura.  

Dito de outro modo, o reposicionamento de G.H remete-nos à estrutura rígida de uma 

totalidade alienante que a miragem do eu como imagem sem fissuras implica – miragem 

que corresponde ao “eu” na forma primordial de uma unidade coesa e coerente. Quanto a 

isso, a partir do testemunho da personagem, situamos três modos preferenciais pelos quais 

o eu como imagem sem fissuras faz reverberar, sobre a condição do humano, os efeitos da 

alienação estrutural
6
 apontados anteriormente por Lacan – modos que se diferenciam e se 

sobrepõem quando do laço ao outro. 

 
 
Eu-colonizador 
 

Podemos ler a decisão de G.H. de limpar o quarto abandonado por Janair como uma 

“expedição colonizadora”: G.H. decide “arrumar” o quarto da empregada conforme a 

imagem de seu eu-cobertura. Ameaçada por esses outros (Janair, a dependência da 

empregada e a barata) que a surpreendem interrogando a adesão à sua imagem narcísica, 

G.H. reage, então, com um ímpeto colonizador: era preciso inundar aquele cubículo com 

todas as aspas-e-sentidos-e-costumes de uma civilização legítima e única, a civilização do 

eu-G.H.!  

G.H., acompanhamos, testemunha-nos sua reação de defesa frente à fissura que o 

quartinho, Janair e a barata invocam: é preciso defender-se dessas três formas de alteridade 

que ameaçam a sua unidade egóica, e é nesse sentido que a identificação primordial que 

engendra o eu na forma de uma unidade ideal se associa à resistência (ou mesmo à 

impossibilidade) de o sujeito constituir uma experiência com um outro que não se apresenta 

como contínuo à sua totalidade imaginária. O eu-colonizador, nesse sentido, responde ao 

mandato narcísico de apreender a alteridade na ordem do que é especular, achatando a 
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experiência com tudo aquilo e com todos aqueles que não respondem à fantasia de 

continuidade eu-outro. 

Fantasma que condiciona a experiência do sujeito com a alteridade, a “colonização” do 

outro e das formas-de-vida que o outro encena responde, então, à busca por enquadrar o 

que fissura a totalidade imaginária na moldura do espelho egóico. É nesse sentido, portanto, 

que a travessia que G.H. realiza a partir da experiência de queda de seu eu-cobertura nos 

remete ao que a personagem enuncia nos termos de uma “domesticação”: G.H. havia 

“domesticado” o viver para “torná-lo familiar” (Lispector, 2009, p. 16). Até a ideia da 

arrumação, G.H. permaneceria sem saber que aquele quartinho, fincado no interior de sua 

intimidade, circunscrevia os poucos metros quadrados de um íntimo estrangeiro: o quarto 

exilado “delimitava” a não coesão de seu eu.  

 
 
Eu-agressividade 
 

A colonização do outro é correlata à violência com que G.H. reage a tudo aquilo que 

estilhaça a imagem à qual se identifica e na qual sustenta sua continuidade egóica. Não à 

toa, portanto, Lacan situará a agressividade como “a tendência correlativa a um modo de 

identificação a que chamamos narcísico” (Lacan, 1948/1998, p. 112).  

Fissurando a identificação de G.H. com a imagem que seu espelho-cobertura aportava, 

Janair aparece, então, tanto como a representante desse estrangeiro a ser 

colonizado/domesticado quanto como a “inimiga” a ser destruída. Rival, ela desperta a 

agressividade de G.H. porque coloca em xeque a continuidade do eu-cobertura:  
 

Aquela mulher que era a representante de um silêncio como se representasse um 

país estrangeiro, a rainha africana. Ali dentro de minha casa se alojara a 

estrangeira, a inimiga indiferente. (Lispector, 2009, p. 42) 

 
 
Eu-estátua 
 

Cravado no interior de um apartamento cheio de cortinas e de abajures e 

minuciosamente protegido contra um horror ancestral a baratas, o quartinho da desertora 

guardava, em branco e seco silêncio, o abismo em que G.H. seria alçada em queda livre. 

Ignorando os comandos harmônicos e precisos que G.H. emitia do alto da torre-de-seu-eu, 

o quarto de Janair precipita a experiência de travessia que G.H. viverá com a intensidade de 

uma paixão.  

Como uma experiência de ex-posição, a via-crucis de G.H. nos remete a uma 

personagem que é alçada para fora de si, para fora de seu espelho. Ex-posta a um quarto 

que fissura sua continuidade imaginária (um quarto que fissura a imagem na qual se 

confirma e na qual se encontra), G.H. é obrigada a se deparar, depois de sua queda, com 

uma verdade ardente: o eu-G.H. nada mais era do que o efeito da relativa estabilização dos 
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modos preferenciais através dos quais ela se lançava à relação com o outro e através dos 

quais se posiciona frente ao Outro. 

Testemunhando, com sua ficção, a elaboração teórica proposta por Lacan no escrito 

sobre o estádio do espelho, Clarice Lispector nos indica, aqui, o papel que o semelhante 

desempenha para que o sujeito se reposicione em relação à sua imagem: o outro 

permite/força o sujeito a sair de sua posição de encantamento alienante por sua 

continuidade narcísica. Em outras palavras, Janair representa uma espécie de “tendência 

estrangeira” que força o rompimento da prisão especular da mulher que até então se via 

como idêntica a si mesma. Não à toa, por isso, a queda de G.H. será experimentada como 

perda de uma estabilidade que aprisiona, ou seja, como experiência de travessia da clausura 

narcísica à abertura para o Outro: 
 

Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio 

ambiente que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair 

era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. 

(Lispector, 2009, p. 39-40) 

 

Trabalhamos com a hipótese de que Janair, o seu quartinho e a barata impõem a G.H. a 

queda e o (re)posicionamento que a escola, num outro contexto, deve proporcionar a 

crianças e jovens: em nossa cultura o dispositivo da escolarização opera como uma espécie 

de “catapulta” para o encontro com “pessoas realmente exteriores de cujo olhar” os 

pequenos e os jovens podem “tomar consciência” e, mais do que isso, em cujo olhar podem 

encontrar o espelho capaz de desenhar novas imagens de si e do mundo. Pensamos, 

também, que o horizonte ético da educação para a “experiência democrática” - 

aparentemente tão distante dessas considerações sobre a subjetividade - pode estabelecer 

um campo capaz de imantar relações que guardam uma maior ou uma menor potência para 

catalisar a queda narcísica e oferecer novas imagens nas quais o sujeito pode se representar. 

Sigamos pensando, agora, de que modo uma disputa em torno da enunciação do educar 

para a “experiência democrática” faz reverberar dois diferentes modos de se conceber o 

dispositivo da escolarização como aquele que deve – ou não – estar implicado com essa 

experiência de travessia que a queda operada no encontro com o outro pode ensejar.  

 
 
Educação para a “experiência democrática” 
 

O projeto inclusivo e democrático de educação enunciado nas diretrizes do Plano 

Nacional de 2014 (PNE 2014) supõe a promoção de políticas intersetoriais de distribuição 

de renda e estabelece, para as políticas educativas, que as ações dos agentes do Estado 

sejam pautadas pelo reconhecimento dos principais “marcadores” de diferença implicados 

em processos históricos de exclusão. Se as políticas de distribuição de renda não implicam 

diretamente as ações educativas, as de reconhecimento, por outro lado, tocam em cheio o 

campo da educação: nelas a escola figura como equipamento indispensável para o trabalho 
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de nomeação desses “marcadores” que historicamente tendem a converter diferenças em 

desigualdades: gênero, raça e pertencimento religioso. 

Para se combater as desigualdades e as injustiças decorrentes do “valor” social de que é 

investido cada um desses marcadores de diferença – ou seja, para se fazer frente à 

desigualdade que resulta da exclusão simbólica -, o projeto inclusivo e democrático 

preconiza que o Estado deve colocar em marcha ações de reconhecimento numa dinâmica 

diferenciadora e particularista
7
. As ações dessa natureza vêm sendo discutidas em 

profundidade no contexto da elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento previsto pelo PNE. 

Em consonância com as diretrizes do PNE, a BNCC busca estabelecer os parâmetros 

gerais para a educação básica (educação infantil, fundamental e média) nacional destacando 

os preceitos da educação como direito numa perspectiva inclusiva e democrática. Num país 

de dimensões continentais e tão profundamente marcado pelas idiossincrasias regionais, a 

BNCC busca conferir unidade a um projeto nacional de educação. No que consiste essa 

unidade? 

Ao estabelecer referências para a construção das bases curriculares nacionais, esse 

documento pretende levar em conta as diferentes etapas do ensino e a diversidade cultural 

do país afirmando um preceito: o de que a escola é o equipamento onde se realiza a 

“alfabetização científica” e, ao mesmo tempo, onde se gestam as condições para a 

“experiência democrática” (Brasil, 2017). Essa “experiência democrática”, veremos a 

seguir, implica concebermos a escola como o equipamento responsável tanto pela 

construção/transmissão do conhecimento quanto pela produção das condições que 

viabilizem uma sociedade plural, democrática e inclusiva. 

Sabemos, em relação a isso, que o acesso ao conhecimento é tradicionalmente 

associado à função da escola e é dessa função que a escola obtém, historicamente, boa parte 

de sua legitimidade social. Devemos considerar, no entanto, que a escola não é exatamente 

o lugar onde o conhecimento está à espera para ser “distribuído” e “assimilado”. A 

alfabetização científica, assim, não é algo que ocorre como efeito dessa distribuição: ela 

ocorre em meio às relações que se produzem nos diversos contextos do equipamento 

escolar e é por esse motivo, aliás, que a escola não deve se colocar como mera espectadora 

da sociabilidade que se atualiza em seu domínio; longe disso, a escola deve estar 

comprometida com a construção de um projeto político-pedagógico capaz de realizar a 

transmissão do conhecimento e, ao mesmo tempo, abordar temas que problematizem as 

formas de sociabilidade estabelecidas em torno de padrões discriminatórios e excludentes.  

É nesse sentido, então, que para além da definição de conteúdos comuns para 

construção de um currículo nacional, a BNCC estabelece uma série de temas transversais 

que deverão aprofundar as relações entre a alfabetização científica e a reflexão ética como 

uma de suas principais estratégias. O trabalho com esses temas, sublinhamos, colocará em 

relevo justamente aquelas ações de “reconhecimento” implicadas no projeto inclusivo e 

associadas à função que a escola assume num contexto das políticas educacionais 

inclusivas. 
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Como já destacamos, são três os marcadores de diferença que deveriam ser 

reconhecidos e trabalhados transversalmente pelos agentes públicos de educação no 

contexto escolar: sexualidade, raça e religiosidades
8
. A justificativa para a inclusão desses 

temas nas bases de um currículo nacional tem duas fontes: a primeira é situar o caráter 

interdisciplinar da abordagem dessas temáticas e os conteúdos a serem trabalhados com os 

alunos em cada etapa da educação básica; a segunda revela a preocupação em indicar a 

“postura” e a “abordagem” esperada para os professores quando se enuncia que os temas 

transversais selam o compromisso do ato educativo com o horizonte ético da “experiência 

democrática”.  

Se por um lado, então, cada um desses temas devem ser trabalhados através do acesso 

ao saber constituído pelas diferentes disciplinas, por outro, então, supõe-se que, como 

temas transversais, eles não “cabem” num agenda rígida: embora possa haver momentos 

definidos nos quais se trata desses “assuntos”, o que está em jogo, aqui, é a implicação dos 

professores e do equipamento escolar como um todo no trabalho com o que irrompe na 

forma de uma curiosidade, de um conflito, da paródia de uma música, da escolha de um 

apelido. Os grandes temas transversais implicam, nesse sentido, o que é da ordem dos 

acontecimentos e é na relação dos alunos com os colegas, com os professores, com a 

matéria, etc., que emergem as vias de enlace entre a alfabetização científica e o educar para 

a “experiência democrática”.  

Que os professores, ao alfabetizarem cientificamente crianças e jovens apontem, para a 

diversidade de formas de pensar/de estar no mundo, não significa, note-se, desconsiderar a 

educação que crianças e adolescentes recebem no contexto doméstico/familiar. O que se 

destaca aqui é, no entanto, que num contexto plural como o da escola devem ser 

apresentados os diversos pontos de vista de uma sociedade democrática: a alfabetização 

científica, assim, implica a simultaneidade entre a aquisição e ampliação do conhecimento e 

a problematização do mundo para que os próprios alunos constituam um lugar próprio de 

enunciação sobre esse mesmo mundo. Ao fazer isso, os professores possibilitam que o 

aluno distinga o que é próprio de sua privacidade e de sua intimidade e o que, por outro 

lado, é pertinente à experiência de partilha do espaço público
9
.  

Se considerarmos que isso é uma pauta central das emergentes políticas de Estado, 

cabe que interroguemos, então, as tensões que com frequência se produzem entre as esferas 

do público e do privado, uma vez que o acolhimento e a promoção das diversidades no 

pluralismo democrático colocam em jogo, muitas vezes, possíveis desencontros entre o que 

se transmite no contexto mais restrito dos núcleos familiares e aquilo que embasa a 

formulação dessas políticas, a saber, uma determinada concepção de espaço público. Aqui, 

note-se, começam as querelas entre o que cabe à esfera pública e o que diz respeito ao 

privado, já que as estratégias de reconhecimento e a consequente necessidade de nomeação 

dos marcadores que historicamente nos permitem refletir sobre a produção da desigualdade 

requerem, como vimos, que a escola promova a discussão sobre os processos histórico-

culturais produtores da exclusão. Pensemos, agora, sobre aquilo que seria próprio da etapa 

da educação que corresponde à escola e como essa etapa nos permite pensar a travessia 

fundamental para a constituição da experiência democrática. 
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A escola envolve uma das “etapas” da educação (Arendt, 2011, p. 238), a saber, aquela 

que coloca em jogo a passagem da esfera privada para a esfera pública do mundo. 

Diferentemente do oikos (casa), a esfera pública do mundo ou mundo comum é aquela em 

que se realiza o encontro das diversas formas de habitar e de experimentar o mundo, e é 

nesse sentido que a escola teria a ver com o tempo das primeiras experiências com uma 

alteridade que extrapola o que é da ordem do familiar: ela é a instituição que interpomos 

entre os domínios da intimidade e do público com o objetivo de “equipar” as crianças com 

as ferramentas necessárias para a vida na polis. É em relação a essa experiência, aliás, que a 

etapa da educação escolar parece ser decisiva: na escola se expandem as formas de estar 

com outros que também se encontram no mesmo processo de deixar, durante algumas horas 

do dia, os seus “ninhos” primordiais de experiências e de sentidos sobre a vida e sobre o 

mundo. 

Tais noções nos parecem extremamente pertinentes para enfrentarmos algumas das 

reações ao projeto de educação voltado para a construção das condições que viabilizam a 

“experiência democrática” numa polis plural e inclusiva. Como exemplo mais importante 

dessas reações, o Movimento Escola sem Partido (MESP) contrapõe-se àquilo que 

denomina de uma perigosa “ideologização da escola” em curso no país e reivindica para a 

família o direito à transmissão dos valores morais às crianças.  

 
 
A educação na concepção do “Movimento Escola sem Partido” 
 

O MESP prega “o fim da doutrinação política e ideológica em sala de aula” 

(Movimento escola sem partido, 2017) e busca instituir mecanismos de controle sobre o 

conteúdo trabalhado pelos docentes em sala de aula. De acordo com o Movimento, é 

“notório” que professores vêm-se utilizando de suas aulas para tentar obter a adesão dos 

estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas que os levariam a adotar 

padrões de julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual e religiosa – 

incompatíveis com os que lhes são transmitidos no âmbito familiar, razão pela qual seria 

preciso adotar, com urgência, medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação 

política e ideológica nas escolas
10

. 

De forma objetiva, o MESP alcançou uma vitória bastante significativa na própria 

votação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional brasileiro em 2014, 

quando deputados ligados ao movimento conseguiram aprovar a retirada do inciso III das 

diretrizes do PNE alguns “termos” (justamente os “marcadores” que vimos anteriormente) 

que revelam “o caráter eminentemente ideológico do PNE” (Movimento escola sem 

partido, 2017). Onde se lê no PNE atual “III - superação das desigualdades educacionais, 

com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação” (Brasil, 2014) constava, originalmente, “III - superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual”. A supressão desses “termos ideológicos” vem afetando, também, a 

consolidação dos temas transversais como componentes estruturantes da BNCC. 
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Não se trata, destacamos, de mero preciosismo em relação à escolha dos termos. O que 

está em jogo, aqui, é uma disputa em torno do caráter educacional da escola, algo que fica 

claro ao se conhecerem as diretrizes gerais do movimento. Defendendo que “professor não 

é educador” e sim apenas uma espécie de instrutor que deve se limitar a transmitir “a 

matéria da disciplina”, busca-se fazer com que os docentes não desperdicem o valioso 

tempo da alfabetização científica com a abordagem de questões cujo caráter “partidário e 

ideológico” seria inegável (Movimento escola sem partido, 2017). Reivindica-se, mais do 

que isso, que a forma de abordar esses temas deve ser decidida pelos pais ou responsáveis, 

ou seja, por aqueles que aqueles que têm o direito de operar a transmissão de valores 

morais aos pequenos e aos jovens.  

Se, de fato, os professores não têm o direito de coagir os alunos a mudarem as suas 

crenças e valores, os pais/responsáveis teriam o direito de privar os filhos à experiência do 

encontro e do diálogo com outras crenças e outros valores no espaço público? É nesse 

sentido, portanto, que podemos identificar, em linhas gerais, a oposição entre a escola 

delineada pelo horizonte ético da educação para a “experiência democrática” e a escola 

concebida por esse projeto que tenta borrar a descontinuidade entre as esferas pública e 

privada requerida pelos regimes democráticos: trata-se, aqui, em nossa leitura, de uma 

espécie de “economia” da queda implicada na travessia que o dispositivo da escolarização 

deveria ajudar os alunos a realizar, ou seja, da busca pela implementação de uma política de 

narcisismos dilatados para a qual o lugar do outro, cuja prsença é condição da democracia, 

estaria suspendido em sua função.  

No horizonte da educação para a experiência democrática, ressaltamos, a escola 

aparece como um equipamento indispensável à travessia entre as esferas do privado e do 

público – travessia essa que implica tanto as mudanças i) na relação com o outro 

(semelhante) que, por sua diferença, inevitavelmente interroga as identificações narcísicas 

como modos prioritários do convívio na diversidade quanto as mudanças ii) na relação com 

os códigos e os costumes que estabelecem as fronteiras simbólicas de uma determinada 

fratria, o que nos remete a uma torção no modo como os pequenos se posicionam em 

relação ao seus ninhos primordiais de sentido para a vida e para o mundo. Nessa torção de 

um primeiro tempo calcado sobretudo na sociabilidade vivida no contexto da família, a 

escolarização figura como dispositivo que alarga, também, o mundo dos pequenos, ou seja, 

como dispositivo que os ajuda a se reposicionar frente ao Outro. O que se ganha e o que se 

perde nessa travessia?  

Perder a adesão à imagem narcísica/ao ninho primordial de sentidos é poder abrir-se 

para o outro/Outro. E é nesse sentido que poderíamos situar uma das facetas desse aparelho 

da cultura, que é a escola, como podendo ser relativa à fissura de uma imagem totalizante e 

à inscrição de uma imagem em falta. Não se trata, observe-se, da queda em sua primeira 

inscrição – promover esse movimento inaugural está posto para os adultos que se 

responsabilizam pela filiação da criança – mas da queda nos sucessivos movimentos que 

confirmam essa inscrição e produz, com isso, efeitos nas modalidade da relação com outro. 

A escola, nesse sentido, oferece aos pequenos e aos jovens um convívio capaz de 

configurar outros espelhos onde eles podem mirar-se, algo que coloca em jogo a 
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queda/quebra do espelho ofertado pelo Outro Primordial – encarnado nos olhares familiares 

– e a consequente abertura à formação de novas imagens de si e do outro
11

. 

A “educação para a experiência democrática”, assim, parece convocar a escola a 

responsabilizar-se com a sustentação de um espaço no qual as diferenças fundam um 

comum que não se assenta na lógica das identificações imaginárias – aquelas nas quais o eu 

e o outro só se reconhecem a partir da lógica especular das identidades que rechaçam tudo o 

que é apreendido como estrangeiro. Caberia à escola, então, atualizar em seu cotidiano a 

seguinte pergunta: como seria possível que a diversidade/pluralidade que a constitui possa 

engendrar as condições de possibilidade de uma “experiência democrática” - uma 

experiência que coloca em jogo o “problema” da alteridade - dando a mão aos pequenos e 

ajudando-os a realizar uma travessia que implica a queda da totalidade dos sentidos 

primordiais para a vida/para o mundo? Chamamos atenção para o fato de que essa pergunta 

deve ser atualizada cotidianamente, pois qualquer resposta que se coloque como definitiva 

não faz mais do que se coadunar com a proposição de um espelho em sua faceta totalizada. 

Sabemos, contudo, que isso não é algo que se faz sem mal-estar e que o modo como a 

escola oferta novos espelhos/significantes poderá implicar uma mudança sem que nada se 

altere – quando o que está em jogo é a troca de uma imagem unificada por outra – ou uma 

mudança que não deixe nada em seu antigo lugar – quando o que está em jogo é a troca de 

uma imagem totalizada por uma imagem sempre fraturada. Se consideramos isso, então, 

talvez consigamos nos sentir mais confortáveis em sustentar que argumentos como os do 

MESP desenham uma proposta na qual parece ficar elidido o potencial catalizador de uma 

queda narcísica que a escola guarda: borrando a descontinuidade entre as esferas pública e 

privada requerida pelos regimes democráticos, os argumentos MESP buscariam assegurar 

que a experiência da escolarização se desdobre do mesmo modo como a vida de G.H. se 

desdobrava antes daquele fatídico dia no qual as três figuras da alteridade promovem sua 

experiência de travessia. 
 

 

Notas 

 

 
1. Esse outro que descentra G.H. aparece também, numa outra “roupagem”, na figura do cego que masca chicletes num 

ponto de ônibus e abala, por completo, a vida da personagem Ana, do conto Amor, ou na figura de Carlota, a amiga a 

quem Laura, personagem do conto A imitação da rosa, pretende dar um buquê de flores. Amor e A imitação da rosa 

integram o conjunto de contos do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. 
2. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está em fase de elaboração pelo Ministério da Educação (MEC) e deve 

ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) ainda neste ano. 
3. A função da imagem para os animais é objeto de estudo da etologia, o ramo da biologia que se ocupa da investigação 

do comportamento animal. 
4. Telos é uma palavra grega que nos remete à ideia de fim/finalidade: os processos naturais são orientados 

teleologicamente, ou seja, por um fim que é determinado pelas leis da natureza.  
5. No escrito sobre o estádio do espelho, a identificação com essa imagem totalizante (sem fissuras) engendra o eu-ideal 

(moi); o je advém como efeito da fissura que uma segunda identificação – agora com a lei simbólica – opera sobre 

essa totalidade.  
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6. Enquanto estrutural, a posição de alienação galgada na primeira infância acompanha o sujeito como posição possível 

frente ao Outro. Reeditada em diferentes situações no curso de uma vida, essa posição guarda consigo, também, a 

possibilidade da queda que desloca o sujeito de sua posição alienada e aprisionada ao Outro. 
7. A reparação de injustiças sociais, conforme essa compreensão, implicaria, assim, tanto essas medidas de redistribuição 

dos bens materiais, num primeiro plano, quanto o complexo ato de nomear para reconhecer aqueles que seriam os 

principais marcadores de diferença implicados nos processos de discriminação/exclusão. 
8. Esses temas transversais convocam a escola a fazer uso das ferramentas científicas para colocar em destaque os 

diversos mecanismos sociais, políticos e culturais que engendram a exclusão. 
9. Assim, se retomamos aqueles marcadores de diferença indicados anteriormente, devemos ressaltar que tal experiência 

nada tem a ver com as atitudes de benevolência, compaixão ou tolerância com os “diferentes”, mas implica, conforme 

se sustenta na BNCC, a construção de uma sociabilidade baseada nos preceitos que sustentam uma sociedade plural, 

democrática e inclusiva. É por essa razão, aliás, que a BNCC busca construir uma proposta curricular na qual o 

“problema” das diferenças poderia ser abordado a partir de uma questão: como fazer da esfera pública um espaço de 

negociação de modos de convívio considerando-se o horizonte de uma igualdade que não abole as diferenças?  
10. Tais medidas teriam por objetivo impedir a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral 

que esteja de acordo com suas próprias convicções. 
11. É como forma de operar para além de uma transmissão do conhecimento das disciplinas formais e de dar lugar aos 

desenhos de um cenário que propicie a assunção de imagens de si menos narcísicas que podemos ler o 

estabelecimento dos chamados temas transversais pela BNCC. 
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