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RESUMO 
 

Considerando a escola como um espaço coletivo onde os principais sujeitos são os 

docentes e os estudantes, o presente trabalho buscou investigar os impasses de 

professores no exercício de sua docência num segmento específico da educação 

brasileira: os anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, ancoramo-nos na 

metodologia de estudo de caso, baseados em uma investigação qualitativa da 

realidade, possibilitando o levantamento de questões e propostas. Para isso, 

realizamos um trabalho de pesquisa de campo em uma escola estadual na periferia 

de Guarulhos, no qual participamos de encontros de ATPCs (Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) ao longo do segundo semestre de 2019. Analisamos as 

narrativas e falas da equipe docente e do coordenador pedagógico a respeito das 

situações de impasse surgidas com os alunos, sendo também parcialmente descrito 

e discutido o trabalho de intervenção realizado nas reuniões com eles realizadas. 

Nosso referencial teórico baseou-se na interface entre a psicanálise e a educação, 

especialmente em pesquisadores que trabalharam com dispositivos grupais com 

professores dentro e fora do ambiente escolar. Além disso, acrescentamos à 

discussão elementos relacionados ao histórico dos anos finais do Ensino Fundamental 

que, originário do Ensino Secundário, passou por diversas modificações ao longo do 

tempo. Também retratamos o processo de formação do professor especialista, da 

graduação à formação continuada, levantando questões relacionadas à identidade 

desse professor e seu lugar dentro da escola e diante de seus alunos. Considerando 

a localização onde a pesquisa de campo foi realizada, compomos a parte teórica com 

aspectos sociogeográficos sobre Guarulhos, com o intuito de trazer um panorama da 

periferia desassistida, visto que suas circunstâncias eram recorrentes no discurso dos 

professores. Ao final, tecemos algumas considerações acerca do desenvolvimento de 

um trabalho de cunho psicanalítico dentro de um espaço escolar pertencente à 

periferia, especialmente diante das particularidades do ofício dos professores 

especialistas nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

PALAVRAS CHAVES: Psicanálise e Educação. Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Professor Especialista. Formação de Professores. Relação professor-aluno 

  



ABSTRACT 
 
Considering the school as a collective space where the main subjects are teachers 

and students, the present work sought to investigate the impasses faced by teachers 

in a specific segment of Brazilian education: the final years of Elementary Education. 

By employing case study methodology, we aimed at a qualitative investigation of 

reality, enabling the raising of questions and proposals.  To achieve this, we carried 

out field research work at a state school on the outskirts of Guarulhos, through 

participation in meetings of ATPCs (Collective Pedagogical Work Classes) throughout 

the second semester of 2019. We analyzed the narratives and speeches of the 

teachers and the pedagogical coordinator regarding the impasses with the students, 

and also partially described and discussed the intervention work carried out in the 

pedagogical meetings. Our theoretical framework was based on the interface between 

Psychoanalysis and Education, and especially included works by researchers that 

conducted on group activities with teachers inside and outside the school environment. 

In addition, we reflected on the history of the final years of Elementary Education, 

which, deriving from what was formerly called Secondary Education, has undergone 

several changes over time. We also described the process of formation for the 

specialist teacher, from college to continuous teacher education, and examined 

aspects of teachers’ identity and their place within the school and before their 

students. Considering the place where this research was conducted out, we added the 

theoretical references regarding social-geographic aspects about Guarulhos, with the 

purpose of presenting an overview of the unassisted outskirts, since that condition was 

recurrently mentioned by teachers in their speech.  

KEYWORDS: Psychoanalysis and Education. Final Years of Elementary School. 
Specialist Teacher. Teachers formation. Teacher-student relationship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a escola vem passando por diversas transformações, mas 

ainda assim mantém preservada parte de sua essência: um espaço coletivo do 

ensinar, aprender e estudar. Dos diferentes sujeitos que participam da escola, as 

figuras do professor e do aluno são as mais relevantes, pois carregam em si a 

essência dessa instituição que, embora possa se apresentar em diferentes formatos, 

ainda tem como base o tipo de laço social implicado no que, em geral, é concebido 

como uma relação pedagógica entre o professor e seus alunos.  

 Tomando esse tipo de laço social como a estrutura fundante da escola e o cerne 

do ofício do professor, o presente trabalho buscou investigar os impasses de 

professores no exercício de sua docência num segmento específico da educação 

brasileira: os anos finais do Ensino Fundamental. O recorte a respeito desse segmento 

de ensino se deu especialmente por dois motivos: a proximidade pessoal com as 

séries em questão, uma vez que por mais de 10 anos lecionei nesse segmento, e 

também pela escassez de discussões específicas a respeito dele, sobretudo no que 

tange à interface entre psicanálise e educação, base teórica desse trabalho.  

 Para iniciar as discussões, nos pareceu importante investigar a gênese 

dos anos finais do Ensino Fundamental que, como foi constatado, originou-se no 

antigo Ensino Secundário e de lá até hoje passou não só por diversas nomenclaturas, 

como também por diversos posicionamentos, diante da estrutura geral do ensino 

brasileiro.  

Dentre as diversas reformas da educação escolar, a mais significativa delas 

para esse segmento de ensino foi a reforma de 1971, quando surge a escola de 1° e 

2° Grau no lugar do Ensino Primário e do Ensino Secundário. Nesta reforma, o antigo 

ginásio, que compõe as séries que hoje são denominadas como anos finais do Ensino 

Fundamental e antes fazia parte do primeiro segmento do Ensino Secundário, passa 

a fazer parte da Escola de 1° grau, juntamente com as séries do antigo primário.  

Para Toledo (2017) isso significou a “primarização do ensino secundário”, já 

que as séries que antes faziam parte do restrito Ensino Secundário, onde atuavam os 

professores especialistas, ficariam junto às séries do antigo primário, onde atuavam 

os professores polivalentes formados nas escolas normais e, futuramente, nos cursos 
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de pedagogia. Para Rosa (2008), a mudança de 1971 iniciava uma nova concepção 

de escola ao juntar duas culturas docentes tão distintas em um mesmo espaço. 

A questão da cultura docente envolve a própria identidade dos professores dos 

anos finais do Ensino Fundamental, já que as diversas modificações a respeito do 

local que eles ocupam na escola e na estrutura de ensino brasileira, fazem com que 

vivam uma espécie de limbo identitário1. A formação desses professores é também 

ponto importante a ser considerado, sobretudo porque a formação na licenciatura de 

professores especialistas é muito mais ancorada nos conhecimentos específicos da 

área escolhida – como História, Química e Biologia – que nos conhecimentos ditos 

pedagógicos. Além disso, parte desses professores vem direto dos cursos de 

bacharelado, ou seja, sem uma formação que cuide especificamente da área de 

ensino, como as licenciaturas, que possibilitam ao professor especialista acessos às 

teorias psicológicas e pedagógicas, as quais tentam lhe dar condições mínimas de 

trabalhar em sala de aula. 

Na primeira metade do século XX, os saberes pedagógicos eram colocados 

como inferiores comparados aos conteúdos disciplinares próprios da área específica 

dos docentes especialistas (REVAH & TOLEDO, 2016). Embora tenhamos avanços, 

este fator não mudou completamente, especialmente após a Resolução CNE/CP nº 

2, de 20 de dezembro de 2019, que desobriga os bacharéis a realizarem estágios em 

educação antes de atuarem nas escolas. Há uma fala recorrente dos professores do 

segmento de ensino em questão sobre se sentirem despreparados para lidar com 

questões escolares, por considerarem que sua formação como profissionais tenha 

sido insuficiente nos quesitos pedagógicos.  

Ainda que a formação continuada seja reconhecida por lei como fundamental à 

carreira docente (LDB, 2018), a sensação de insuficiência dos professores 

especialistas a respeito dos conhecimentos em pedagogia, não só aumenta a procura 

por mais formação como contribui para a posição que acabam assumindo de docentes 

em falta (REVAH, 2017), ou seja, como se fossem incapazes de responder às 

demandas escolares relacionadas à qualidade do ensino exigida, principalmente, 

pelas ações governamentais baseadas em avaliações de desempenho, ancoradas 

 

1 Agradecemos ao professor Rinaldo Voltolini que no exame de qualificação dessa dissertação nos sugeriu esse 
termo. 



13 
 

especialmente em um projeto político-pedagógico associado aos ditames 

socioeconômicos projetados para a sociedade. 

 Considerando isso, é impossível dissociar a formação, a prática e a identidade 

docente das questões histórico-políticas e do contexto dos lugares onde estão 

inseridos. Dessa forma, na pesquisa e neste texto procuramos não só traçar uma rede 

que interligasse a história desse segmento de ensino e a formação dos professores 

especialistas, como também trazer o contexto em que a pesquisa fora realizada: a 

periferia de um dos maiores municípios do estado de São Paulo. 

 Guarulhos nasce como um município periférico à capital paulista trazendo em 

sua territorialidade os conflitos e contradições das dinâmicas urbanas entre centro e 

periferia. Além de enxergar o município como a periferia da metrópole, é possível se 

atentar num olhar mais microscópio descortinando a periferia da própria periferia, um 

local que é distante do centro não só em termos físicos, mas também em termos 

identitários (SANTOS, 2006). 

 Isso significa que além da periferia estar longe dos aparatos do Estado e 

carecer de assistência desse, sobretudo no que tange à infraestrutura urbana, falamos 

também de uma falta de assistência relacionada à valorização e criação da identidade 

deste local. Sendo distante, a periferia precisa conviver com as faltas que lhe são 

impostas pelo jogo político, que acabam contribuindo para o sentimento de 

insuficiência que permeia a vida em sociedade. 

 A forma como a vida na periferia vai se desenhando diante de todas as 

questões que ali se colocam, é não só muito particular como também muito marcante 

no cotidiano e no discurso da população periférica. Dessa forma, todo esse contexto 

aparece fortemente como se fossem determinantes das questões psicossociais às 

quais estão submetidos os sujeitos que ali vivem. Nesse sentido, preferimos pensar 

essas condições como fatores condicionantes, ou seja, não como causa do que ali 

acontece, mas sim como algo que influencia a vida, os discursos e as condições na e 

da periferia.  Esses fatores condicionantes não só não poderiam ser ignorados no 

âmbito dessa pesquisa, como ganharam grande relevância ao longo do seu 

desenvolvimento, uma vez que optamos por realizar nosso trabalho dentro de uma 

escola inserida nesse contexto, com o objetivo principal de trabalhar as experiências 

dos professores especialistas com alunos que desencadeassem alguma questão  

relacionada ao laço estabelecido entre eles (entre o professor e seus alunos e entre 



14 
 

os próprios alunos), investigando também quais eram as situações de impasse que 

ocorriam nessa relação e como os professores lidavam com elas. 

 A princípio imaginávamos que as principiais questões dos professores sobre a 

relação com seus alunos seriam as relacionadas àqueles em situação de inclusão ou, 

mais especificamente, alunos com entraves estruturais na constituição psíquica 

(KUPFER, PATTO & VOLTOLINI (Orgs.), 2017). No entanto, a dinâmica da periferia 

aparecia tão forte nos professores participantes desta pesquisa que, aquilo que 

imaginávamos ser um trabalho com casos de inclusão, tornou-se uma proposta muito 

mais ligada ao estabelecimento dos laços sociais entre docentes e discentes tendo o 

contexto da periferia como pano de fundo.  

 Realizamos nosso trabalho na escola aqui denominada Maria Margarida 

Agostinho2, localizada na periferia do município de Guarulhos, onde estudavam no 

momento da pesquisa cerca de 800 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e 

trabalhavam 49 professores, além da equipe de gestão e do setor administrativo.  

 A escolha em trabalhar com uma escola, ancora-se na metodologia de estudo 

de caso que, debruçada na investigação qualitativa da realidade, pretende olhar com 

profundidade para o objeto de pesquisa, para então poder extrair pontos importantes 

que conversam com a teoria, possibilitando o levantamento de questões e propostas. 

 No caso deste trabalho, a escolha da escola se deu de acordo com o recorte 

dessa pesquisa, relacionado aos anos finais do Ensino Fundamental; o contexto da 

periferia, que permeia também a realidade da universidade na qual nos encontramos 

e a disponibilidade dos pesquisadores que dela participaram3 e da escola onde nossa 

investigação foi realizada. 

 A melhor forma que encontramos para viabilizar um trabalho em grupo que nos 

permitisse investigar e dialogar com os impasses dos professores desse segmento de 

ensino, foi conseguir um espaço nos encontros denominados ATPCs (Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo) que são, na prática, o momento das reuniões 

pedagógicas das escolas estaduais do Estado de São Paulo. Esses encontros 

facilitavam nosso contato com os professores porque ocorriam em horários fixos ao 

longo do ano e contavam com ampla presença por parte dos docentes da escola.   

 

2O nome da escola, bem como o nome de todos os participantes dessa pesquisa, foram trocados como forma 
de manter o sigilo do lugar e dos participantes. 
3 Participaram como pesquisadores desta pesquisa o orientador Daniel Revah e a doutoranda Candice Marques 
de Lima.  
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 É importante pontuar que um trabalho com professores especialistas demanda 

uma articulação de horário muito ampla, já que a maioria deles trabalha em mais de 

uma escola durante um ano letivo. Assim, os espaços de ATPCs facilitavam o nosso 

encontro com o grupo, permitindo traçar um percurso de trabalho ao longo do 

semestre que estivemos na escola. Também é importante ressaltar que estar em um 

espaço como esse implica estar dentro da dinâmica de uma determinada escola, fator 

que foi de extrema relevância no desenvolvimento desta dissertação. 

 Como mencionado anteriormente, para poder realizar este trabalho com 

professores especialistas dentro de uma escola pública da periferia de um município 

da região metropolitana de São Paulo, tomamos como referencial teórico os estudos 

desenvolvidos na interface entre Psicanálise e Educação. Ainda que essa interface 

não tenha sido o eixo principal dos escritos de Freud, em sua obra é possível encontrar 

referências específicas a esse respeito.  

Possivelmente a mais reconhecida dessas referências está no texto Análise 

Terminável e Interminável (1937), onde o autor coloca que o ato de educar, assim 

como o de analisar e o de governar, são trabalhos da ordem do impossível. Ao dizer 

isso, Freud não está pontuando que a prática docente é da ordem do irrealizável, mas 

sim que faz parte dessa prática a impossibilidade do controle dos resultados a que ela 

pretende, ou seja, não é conveniente e tampouco possível de garantir a priori que a 

prática educacional leve aos rumos desejados por aquele que educa.  

Pensar a educação dessa forma abre um leque de possibilidades que vai além 

das propostas que enxergam o professor como mero detentor e transmissor de 

conteúdos ou até mesmo como um mediador que pode se isentar dos seus próprios 

afetos ao realizar sua atividade profissional. Trabalhar na interface entre Psicanálise 

e Educação é considerar o professor como um sujeito que traz consigo um saber que 

lhe é próprio e que é construído através de suas experiências e elaborações, 

denominado saber inconsciente, e não exclusivamente através de estudos sobre 

determinado tema, seja ele pedagógico ou específico de sua área.  

Além de pensar o professor como um sujeito munido dos conhecimentos 

inerentes à sua formação e de saberes inconscientes implicados na sua atuação na 

educação, entendida como algo da ordem do impossível, nos inspiramos também em 

diversos estudos pós freudianos que desenvolveram diferentes dispositivos 

psicanalíticos de intervenção em grupos no campo da educação. Alguns desses 

dispositivos foram empregados dentro das próprias escolas com grupos já formados 
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pela dinâmica escolar, como o nosso caso, enquanto outros foram implementados 

fora da escola.  

Os dispositivos que nos inspiraram nessa dissertação foram: o dispositivo 

desenvolvido por Voltolini e colaboradores (2018); o dispositivo da conversação, 

desenvolvido em 1990 por Jacques Allain-Miller; o dispositivo da análise de práticas 

profissionais, desenvolvido por Claudine Blanchard-Laville (2000) e o trabalho com as 

chamadas Escolas Protagonistas, desenvolvido pelo Lugar de Vida nos biênios de 

2015/2016 (KUPFER, PATTO, VOLTOLINI (Orgs.), 2017) e 2017/2018 (PESARO, 

KUPFER, DAVINI (Orgs.), 2020). 

 Nossa proposta não era aplicar nenhum dos dispositivos descritos na íntegra, 

mas sim, através da participação periódica em algumas reuniões de ATPC, promover 

a fala e a escuta dos professores sobre seus impasses junto a seus alunos dentro 

daquele contexto escolar. Para isso nos propusemos a realizar intervenções pontuais 

baseadas na teoria psicanalítica que pudessem criar aberturas nas falas dos 

professores, que permitissem pensar outras formas de lidar com as diversas situações 

e, consequentemente, com os diversos alunos. 

 Inspirados no conceito de elaboração desenvolvido por Freud em 1895 e 

posteriormente em 1914, este trabalho se baseou no que inicialmente chamamos de 

co-elaboração, ou seja, algo que envolveria parte da experiência daqueles 

professores e em alguma medida seu inconsciente. Para isso a circulação livre da 

palavra entre todos os presentes era o requisito inicial dos nossos encontros, 

permitindo pensar novas formas de lidar com as questões que surgiam na relação 

com os alunos, de maneira a incidir sobre os pontos cristalizados do discurso4, que 

poderiam ser entendidos como resistências inconscientes nas narrativas dos 

professores.  

 Ao todo foram realizados sete encontros com os docentes e o coordenador 

pedagógico ao longo do segundo semestre de 2019, além da minha participação na 

Feira das Profissões, evento inédito na escola e sobre o qual levantamos a 

possibilidade de ter sido elaborado à luz do trabalho por nós desenvolvido junto à 

esquipe escolar, como relataremos nos capítulos que se seguem. 

 

4 Pontos cristalizados do discurso foi uma denominação usada por Revah, em referência ao conceito de pontos 
de ressonância por ele desenvolvido (2004).  
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 O primeiro capítulo deste trabalho pretende traçar um panorama histórico, 

sobretudo a partir do início do século XX até os dias atuais, sobre a origem dos anos 

finais do Ensino Fundamental, considerando as diversas modificações na estrutura 

escolar brasileira que ocorreram ao longo do tempo. O capítulo também trata da 

formação dos professores desse segmento diante do contexto político e da 

perspectiva da identidade desses docentes que, historicamente, são influenciados por 

essas modificações. Nele abordamos também não só os aspectos da formação 

continuada dos professores especialistas, como também o papel das ATPCs segundo 

a legislação paulista. 

 No segundo capítulo, propomos um resgate sociogeográfico da formação da 

periferia de Guarulhos, no intuito de contextualizar o campo onde a escola pesquisada 

está inserida, de forma a propor um diálogo com a narrativa dos professores 

participantes. Como poderá ser lido no capítulo quatro, as condições da periferia eram 

colocadas como fatores determinantes no relato dos professores, colocando-nos o 

desafio de olhar para essa realidade, mas, ao mesmo tempo, de propor uma análise 

que não a enxergasse como a causa de todos os impasses presentes nas narrativas 

expostas. 

 No terceiro capítulo nos atentamos a falar do método de estudo de caso sob a 

perspectiva de um trabalho de pesquisa em psicanálise, trazendo também o 

embasamento teórico relacionado aos dispositivos psicanalíticos de intervenção em 

grupos no campo da educação, que nos inspiraram na atuação em campo no decorrer 

da nossa pesquisa. Esses dispositivos permitiram um diálogo entre teoria e prática, 

mostrando as possibilidades da psicanálise dialogar com a educação, não só na 

discussão dos conceitos balizadores, mas também na tentativa de debater quais 

seriam suas contribuições no trabalho prático dentro da escola.  

 Por fim, o quarto e último capítulo descreve e analisa as reuniões 

realizadas na escola, com a equipe docente e o coordenador pedagógico, de maneira 

a trazer diálogos, questionamentos e possibilidades que se mostraram possíveis no 

decorrer desta proposta. Nele temos um contato mais próximo com o desenvolvimento 

desse trabalho, através de excertos das falas dos professores, encaminhamentos dos 

pesquisadores e também dos questionamentos que nós fazíamos a cada encontro, 

considerando que a pesquisa de campo se constrói passo-a-passo, no decorrer do 

seu caminhar.  
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1 O PROFESSOR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SUA 

FORMAÇÃO E A ESCOLA 

 

 São inúmeras as questões que compõem a carreira dos professores, tanto no 

aspecto global como no aspecto local, como a questão da carga horária, dos salários, 

das condições físicas e emocionais para a realização de seu ofício e até as próprias 

dificuldades regionais, desde os aspectos de locomoção até a estrutura da 

comunidade na qual está inserida a escola. Ainda que existam especificidades de 

cada lugar, o ato de ministrar aulas traz questões comuns a todos aqueles que disso 

se ocupam, da Educação Infantil ao Ensino Médio, para mencionar apenas o ensino 

básico. 

 Ainda que reconheçamos isso, optamos nesse trabalho em abordar 

especificamente as questões relacionadas aos professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental, porque entendemos que há especificidades nesse segmento do 

professorado que levam a um posicionamento específico desse no âmbito desse 

conjunto de profissionais, relacionado sobretudo à própria formação desse professor, 

como veremos mais adiante. 

 Para tratar disso abordaremos em primeiro lugar as origens do próprio 

segmento em questão –  os anos finais do Ensino Fundamental –  relacionado ao 

antigo Ensino Secundário que, com diversas modificações na estrutura de ensino 

brasileira, promovem uma verdadeira mudança de lugar (burocrático e simbólico) dos 

professores que lecionam para as séries destacadas, seja porque as séries na qual 

atuam são as mais impactadas pelas reformas do ensino ligadas à seriação, seja 

porque, com isso, o valor desse professor dentro da sociedade vai ganhando outra 

configuração.   

 Esse posicionamento do segmento, bem como suas mudanças reverberam na 

própria formação dos professores que nele lecionam. Nela nos deparamos com a 

própria questão identitária desse professor que vive uma espécie de “limbo identitário”, 

como explicaremos mais adiante. 

 Além da formação universitária, não poderíamos deixar de mencionar algumas 

questões relacionadas à formação continuada desses profissionais, não só no âmbito 

nacional, mas especificamente no âmbito paulista, uma vez que a pesquisa de campo 

desse trabalho foi realizada em um desses espaços de formação. Pensar a formação 

é também pensar qual o lugar desse professor dentro da escola, não apenas no 
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sentido comum, ou seja, o professor como aquele que ensina para um grupo de 

alunos, mas também como alguém que enxerga cada aluno como um sujeito que 

participa numa relação transferencial por meio da qual o professor o afeta e é afetado, 

num tipo de laço social que transborda a formalidade do binômio ensino-

aprendizagem.  

 As discussões sobre os aspectos acima mencionados nos parecem 

importantes na medida que permitem não só caracterizar melhor o professor dos anos 

finais do Ensino Fundamental, mas também pensar em como esses diferentes 

aspectos reverberam no trabalho docente cotidiano, como abordaremos nos próximos 

capítulos. 

 

1.1 Do Ensino Secundário ao Ensino Fundamental 

 

Falar da formação dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, remete ao histórico da educação escolar como um todo, haja vista 

as diversas modificações que a estrutura da escola brasileira teve ao longo dos anos, 

especialmente do século XIX até hoje. 

A origem da formação de professores aqui estudada refere-se ao ensino 

secundário brasileiro que, como nos lembram Pessanha, Assis e Silva (2017), já 

recebeu diversas denominações ao longo do tempo. Especialmente o que hoje 

chamamos de anos finais do Ensino Fundamental, ou seja, as quatro séries escolares 

que abrangem alunos dos 11 aos 14 anos de idade5, passaram por transformações 

significativas, inclusive no que diz respeito a qual segmento do ensino pertenciam as 

crianças e jovens dessa faixa etária. Considerando isso, é preciso prestar atenção às 

modificações da escolarização para compreender onde se situa o recorte desta 

pesquisa, no intuito de entender de que forma essas reorganizações influenciam na 

formação do professor e no seu local dentro da escola de hoje. 

O ensino secundário surge ainda no Brasil colonial, a princípio com a criação 

dos colégios comandados pelos jesuítas. Posteriormente, com a política pombalina e 

a expulsão dos jesuítas ocorrerá uma certa desestruturação desse ramo do ensino, 

 

5 Tomamos aqui a idade considerada ideal aos alunos que frequentam as séries dos anos finais do 
Ensino Fundamental, ou seja, não tratamos aqui dos alunos que tenham eventualmente algum “atraso” 
em seus estudos e que, por isso, tenham uma idade avançada para essas séries. Nosso objetivo é 
poder situar em qual faixa etária se encontra a maioria dos alunos desse segmento.  
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que passará a ter aulas isoladas ou avulsas em todas as províncias (NUNES, 2000, 

p.39). Mais adiante, surgirão os liceus nas capitais das províncias, bem como a criação 

do renomado Colégio Pedro II em São Paulo, todos no âmbito do ensino secundário, 

que passará por diversas reformas ainda no século XIX e por todo século XX, como 

veremos adiante.  

Antecedendo o ensino secundário estava a escola primária, voltada para a 

maioria da população, correspondendo ao ensino daquilo que era considerado o mais 

básico, que seriam os conhecimentos mais elementares das ciências da natureza, das 

ciências sociais e do funcionamento físico daquilo que nos cerca (SOUZA, 2008), além 

da preocupação com a aquisição da leitura e da escrita através do processo de 

alfabetização e de conhecimentos básicos de matemática. Alguns autores apontam 

também que o ensino secundário fazia parte do ensino médio pois, além da opção 

pela escola secundária, era possível optar por cursos técnicos-profissionais (SOUZA, 

2008, p. 152 e 153; FERREIRA &SILVA, 2013 p. 46) após cursar a escola primária. 

O mais importante de ressaltar aqui é o carácter do ensino secundário, já que 

este abarcava um currículo mais aprofundado e voltado especialmente para as elites 

e classe média, ou seja, poucos eram os brasileiros que frequentavam a escola 

secundária, fato que se estendeu até meados do século XX. 

Segundo Alves (apud NUNES, 2000, p. 39) já era evidente na política imperial 

que a escola primária tinha um “papel civilizador”, enquanto: 

 

A instrução secundária se destinaria a formar a elite ilustre e ilustrada, 
inserida mais plenamente nos atributos de liberdade e propriedade, 
portadora de privilégios do pequeno círculo que participava do poder 
de Estado, tanto no nível local, quanto no nível mais amplo do Império 
(ALVES apud NUNES, 2000, p. 39). 
 

O que Nunes (ibid., p. 40) aponta é que esta concepção elitista do ensino 

secundário do Brasil imperial se estenderá ainda por um longo período, até a 

promulgação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961, que 

trataremos mais adiante. Antes disso, julgamos importante tratar das mudanças do 

ensino secundário a partir do início do século XX para que possamos entender melhor 

o processo de mudança desse ramo do ensino até chegarmos nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

Como colocado anteriormente, o ensino secundário fazia parte do ensino médio 

juntamente com outros cursos de caráter técnico-profissional, sendo eles os cursos 
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normal, agrícola, comercial e industrial, ramos assim definidos como partes do ensino 

médio, junto com o secundário, por meio de leis aprovadas na década de 1940. A 

proposta era que as camadas mais populares pudessem frequentar esses cursos de 

teor mais técnico, mantendo a elitização do ensino secundário. Desde a constituição 

de 1891 até o início da Era Vargas em 1930, ocorrem ao menos quatro reformas 

relacionadas ao ensino secundário brasileiro, sempre levantando impasses quanto ao 

teor do curso secundário, às disciplinas que eram ministradas e sua necessidade em 

permanecer no currículo e ao objetivo desse curso para o público em questão. 

Em 1898 houve uma reforma do ensino secundário que passou a ser dividido 

em dois tipos de currículo: o curso realista e o curso clássico. O primeiro, com duração 

de seis anos, era voltado para o preparo da elite brasileira na atuação do comércio e 

da indústria. Neste curso enfatiza-se a cultura geral, porém as disciplinas de grego e 

de latim não faziam parte de currículo. Já o curso clássico, com duração de sete anos, 

era voltado ao preparado desse mesmo público para os cursos do Ensino Superior, 

abarcando as disciplinas de latim e grego na grade curricular.    

Em 1901, uma outra reforma – Código dos Institutos Oficiais de Ensino 

Secundário e Superior – proporia uma nova grade curricular ao ensino secundário, 

agora com 6 anos de duração, exaltando as disciplinas de ciências humanas e 

deixando as disciplinas da chamada “educação científica”6 (SOUZA, 2008, p. 100) 

mais concentradas nos anos finais do secundário. Em 1925 outra reforma de ensino 

ocorreu, agora para todos os segmentos, denominada Reforma do Sistema Escolar 

Brasileiro. Para o ensino secundário foram poucas as mudanças, sendo importante 

salientar a continuidade do caráter elitista, enciclopedista, com mais de 25 disciplinas 

a serem cursadas, com avaliações rigorosas, visando uma formação relacionada à 

cultura geral que permitisse o acesso ao ensino superior. 

Há, desde o final do século XIX até a década de 1970, um embate entre 

ciências humanas e educação científica. A discussão era pautada sobretudo no que 

deveria ser ensinado nessas duas áreas na escola secundária. Uma parte da elite 

 

6 A educação científica compreendia as disciplinas de matemática, física, química e ciências biológicas. 
No caso da matemática, seu ensino se estendia por todo ensino secundário, tendo uma equivalência 
em número de aulas com as disciplinas ligadas à língua portuguesa. O mesmo não ocorria para as 
outras matérias da chamada educação científica que, além de terem um número de aulas reduzido, 
sua presença no currículo acontecia nos dois últimos anos do ensino secundário. Segundo Rosa 
(2008), como a maioria dos estudantes não chegava a completar o ensino secundário, podemos 
concluir que a maior parte da população não tinha acesso a esse tipo de conhecimento, o que viria 
alimentar a discussão das reformas curriculares que se seguiram. 
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brasileira defendia o ensino maciço de disciplinas ligadas às línguas, à literatura e às 

artes, porque entendia que o ensino secundário deveria trazer uma formação mais 

culta aos que ele frequentavam, confirmando o projeto elitista de aumentar cada vez 

mais o abismo entre essa classe social e as classes mais populares. Ao mesmo 

tempo, outra vertente via que o desprezo à educação científica impedia um 

desenvolvimento real da população brasileira, que precisava de conhecimentos dessa 

área para o desenvolvimento da própria atividade econômica do país.  

Segundo Libâneo et al. (2012), a partir da década de 1930, o perfil de 

desenvolvimento brasileiro mudou muito, já que o país caminhava para um 

crescimento mais atrelado à indústria e não mais ao meio rural. A educação passa a 

ter maior importância na medida em que a mão-de-obra mais qualificada traria maiores 

benefícios ao próprio sistema capitalista. Nas palavras dos autores: 

 

A intensificação do capitalismo industrial alterou as aspirações sociais 
em relação à educação, uma vez que nele eram exigidas condições 
mínimas para concorrer no mercado, diferentemente da estrutura 
oligárquica rural, na qual a necessidade de instrução não era sentida 
nem pela população, nem pelos poderes constituídos (LIBÂNEO, et 
al., 2012, p. 152). 

 

 Diante desse contexto, a educação terá papel fundamental no governo Vargas, 

sobretudo pelo desejo de criação de um Estado Nacional com forte atuação 

governamental. Já no primeiro ano do governo Vargas, o ministro da educação 

Francisco Campos promoverá uma reforma do ensino pautada nos princípios de 

racionalidade e uniformização (SOUZA, 2008, p. 147)7. 

 Com essa reforma, o ensino secundário foi dividido em dois ciclos, um 

denominado formativo ou fundamental e o outro denominado propedêutico. Com 

duração de 5 anos, o ciclo formativo ou fundamental, como o nome sugere, estava 

destinado à formação geral dos estudantes, composto com o que era considerado o 

básico para a formação moral e intelectual dos alunos. Na prática isso significava 

aulas de português, de ciências humanas, exatas e biológicas, além de aulas de latim, 

francês, inglês, música e desenho.  Já o ensino propedêutico, que poderia ser cursado 

obrigatoriamente somente após a conclusão do ciclo fundamental, era composto por 

 

7 Como nos lembra Rosa (2008, p. 147), a referida reforma ficou conhecida como “reforma Campos” e 
foi, na realidade, constituída de diversos decretos sobre os diferentes ramos da educação. Diante dos 
objetivos desse trabalho, focaremos nos aspectos mais relevantes relacionados ao ensino secundário.  
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dois anos divididos em três seções que poderiam ser escolhidas pelo estudante 

(Quadro 1). Cada seção tinha matérias em comum e outras específicas, de acordo 

com a orientação profissional a que se propunha, tendo como objetivo adaptar o 

adolescente do ensino secundário ao ensino superior. As seções eram as seguintes: 

Curso Jurídico; Cursos de Medicina, farmácia e Odontologia; Cursos de Engenharia, 

Arquitetura e Química Industrial. 

   

Ensino Secundário 

Ciclo formativo ou fundamental Ciclo Propedêutico 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 1ª série 2ª série 

Quadro 1: Estrutura do ensino secundário brasileiro a partir da reforma de 1930. O Ciclo 

propedêutico tinha três opções de cursos chamadas seções, cada uma delas voltadas para 

uma determinada área de preparo ao ensino superior. 

 

A reforma de 1930 promoveu uma maior fiscalização e um maior rigor nos 

cursos de ensino secundário, tendo como grande objetivo uniformizar esta etapa do 

ensino em âmbito nacional. Havia também uma preocupação em eliminar os cursos 

preparatórios que permitiam o acesso direto ao ensino superior, legitimando o ensino 

secundário como parte obrigatória para a chegada à faculdade. Essa reforma também 

foi importante para a regulamentação do trabalho docente, pois foi a partir dela que 

foi criado o Registro dos Professores, um segmento do Departamento Nacional de 

Ensino que servia para inscrever professores disponíveis a dar aulas no ensino 

secundário, tanto da rede pública como da rede privada.   

 Em 1942, um conjunto de leis orgânicas que levariam a novas mudanças na 

educação, conhecida como Reforma de Capanema, desenhou um outro cenário no 

ensino secundário. Algumas modificações a respeito do currículo foram feitas, como 

o retorno a um ensino mais humanista e elitista (com menos disciplinas da área 

científica) e uma nova estrutura para essa etapa do ensino. Agora, a Escola 

Secundária seria dividida em dois ciclos: o primeiro ciclo, conhecido como ginásio ou 

ciclo ginasial, teria 4 anos de duração e componentes gerais e comum a todos; e o 

segundo ciclo, conhecido como colégio ou ciclo colegial, com três anos de duração e 

duas opções de curso: o clássico (com ou sem Grego) e o científico (Quadro 2). 
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Quadro 2: Estrutura do ensino secundário brasileiro a partir da reforma de 1942. O Ciclo 

colegial poderia ser cursado na modalidade clássica (com ou sem Grego) e na modalidade 

científica.  

  

 As mudanças da Reforma de Capanema irão perdurar até a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1961, que mudará novamente a estrutura do 

ensino secundário. Um dos pontos que gostaríamos de destacar é sobre a articulação 

do ensino médio como um todo. Como colocado anteriormente, dentro do ensino 

médio, dividido em ginásio e colégio, havia diferentes cursos, sendo o ensino 

secundário um deles. O que a LDB propunha era a equivalência entre todos os cursos 

do ensino médio, permitindo que todos dessem acesso ao ensino superior em 

qualquer área, o que antes era exclusivo do ensino secundário, já que os cursos 

técnicos davam acesso ao ensino superior somente em cursos relacionados à área 

técnica de formação. Segundo Rosa (2008): 

 

 A nova lei buscou também atenuar os preconceitos sociais em relação 
ao ensino técnico. Para tanto, estendeu a educação de grau médio. 
Dessa maneira, todos os cursos médios passaram a ter a duração de 
sete anos, ministrados em dois ciclos – o ginasial (quatro anos) e o 
colegial (três anos) (p. 232). 

  

 Ainda que a lei assim determinasse o fim dessa dualidade de ensino – ensino 

secundário e ensino técnico –, ela permaneceria, principalmente porque a rede de 

escolas manteria separadas as escolas secundárias das técnicas. Quanto à estrutura 

do ensino secundário, a divisão entre ginásio e colégio se mantinha, mas agora com 

quatro diferentes possibilidades de distribuição das disciplinas para o ciclo ginasial e 

outras quatro variedades de currículo para as duas primeiras séries do ciclo colegial, 

sendo a terceira série destinada a estudos mais específicos visando o ensino superior.   

 Em 1971, outra grande reforma do ensino trará grandes modificações à escola 

brasileira, a começar pela obrigatoriedade da escolarização entre os 7 e os 14 anos 

de idade. Para isso, uma nova estrutura de ensino passa a entrar em vigor ao serem 

criados os chamados 1° e 2° graus da escola brasileira. Nesta reforma, os termos 

“ensino primário” e “ensino secundário” deixam de existir dando lugar à “escola de 1º 

Ensino Secundário 

Ginásio ou Ciclo Ginasial Colégio ou Ciclo Colegial 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 1º ano 2º ano 3º ano 
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Grau” e ao “ensino de 2º Grau”, com modificações importantes. A escola de 1º Grau 

passa a ser composta pelas séries do antigo ensino primário mais as séries do ginásio, 

que faziam parte do ensino secundário, totalizando 8 anos de ensino obrigatório. O 

ensino do 2º Grau passa a ser composto pelas três séries que formavam o antigo 

colégio do ensino secundário (quadro 3). 

  

Escola de 1º Grau Ensino de 2º grau 

Primário Ginásio 1º ano 2º ano 3º ano 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série  

Quadro 3: Estrutura da escola brasileira a partir da reforma do ensino de 1971. 

 

 Essa modificação é uma das modificações mais significativas da 

educação brasileira, pois demandaria uma nova organização da rede de ensino, já 

que as escolas deveriam, a partir de agora, oferecer todas as séries do 1°grau. O 

ensino de 2° grau herdaria a estrutura do antigo colegial, com a possibilidade de um 

quarto ano de estudo, a depender do currículo a ser seguido. Isso ocorreu também 

porque a partir dessa reforma de 1971, todo o antigo ensino médio (que abarcava o 

secundário e os cursos técnicos) passaria a fazer parte da estrutura do 2°grau com 

essa mesma denominação. Isso significava também que a partir do 2°grau, a 

profissionalização passara a ser universal e compulsória, “sobrepondo à prestigiosa e 

arraigada concepção de educação secundária, uma nova compreensão no tocante à 

qualificação para o trabalho” (ibid., p. 267), ou seja, há um claro interesse aqui de 

qualificar a mão-de-obra para o mercado de trabalho, não reduzindo mais o que agora 

era chamado de 2º grau às elites do país. 

 Para Toledo (2017), esta passagem das séries ginasiais para a escola de 1º 

grau pode ser considerada como uma “primarização do ensino secundário”, ocorrendo 

como consequência das mudanças políticas que estavam se desenhando, o que 

levará a diferentes discussões sobre a formação docente, como trataremos adiante. 

Rosa (2008), também coloca que: 

 

A integração do primário com o ginásio implicava instituir uma nova 
concepção de escola fundamental destinada à educação de crianças 
e de adolescentes. Essa escola reuniria, em realidade, culturas 
profissionais historicamente diferenciadas – os professores primários 
e os professores secundaristas – com níveis diversos de formação e 
salários, status e modos próprios de exercício do magistério. 
Demandava também a articulação do currículo, a adaptação do 
espaço à clientela escolar e adequação da estrutura administrativa e 
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pedagógica da escola para o atendimento de um grande número de 
alunos (p. 268-269). 

  

 A ideia de “primarização do ensino secundário”, apontada por Toledo, vai 

ao encontro do desafio das diferentes culturas profissionais dos professores primários 

e professores secundaristas apontadas por Rosa no trecho acima. Esse parece ser 

um dos pontos mais importantes dessa reforma, porque a união desses professores 

em um mesmo nível de ensino não irá ocorrer de forma naturalizada. As duas culturas 

profissionais irão perdurar como se houvesse duas escolas dentro de uma, ainda que 

ocupando o mesmo prédio e lecionando sequencialmente aos mesmos alunos. Até 

hoje é possível ver o reflexo dessa transformação, especialmente porque a formação 

desses dois tipos de professores continua sendo muito diferente, como trataremos 

mais adiante.  

 Posterior à reforma de 1971, a estrutura da escola brasileira passará por mais 

duas mudanças, a de 1996, com a Nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº9.394/1996), 

que mudará a denominação da Escola de 1º Grau para Ensino Fundamental, e o 

ensino de 2º Grau para Ensino Médio (quadro 4); além da mudança de 2006 pela lei 

11.274/2006 que institui o Ensino Fundamental de nove anos, levando a uma nova 

mudança de nomenclatura de Ensino Fundamental I para anos iniciais do Ensino 

Fundamental e de Ensino Fundamental II para anos finais do Ensino Fundamental 

(quadro 5). 

 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2 1º ano 2º ano 3º ano 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4       

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6ª série 7ª série 8ª série  

Quadro 4: Estrutura da escola brasileira a partir da LDB de 1996. 

 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

Anos Iniciais Anos Finais 1ª série 2ª série 3ª série 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano  

Quadro 5: Estrutura da escola brasileira a partir da lei 11.274 de 2006. 

  

A comparação entre os quadros pode ilustrar que as séries que hoje fazem 

parte dos anos finais do Ensino Fundamental são as que mais sofreram modificação 

quanto ao lugar que ocupam na educação nacional. De “secundário” à “fundamental”, 

essa modificação também descola o professor dessas séries de um lugar que antes 
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era voltado apenas às classes mais abastadas para o ensino geral, que agora deveria 

atender toda população, abarcando diversas classes sociais. 

Tratando-se das questões política-educacionais, essa mudança relaciona-se 

com a ideia de desprestígio dos professores do Ensino Fundamental. O Ensino Médio 

continua sendo, a exemplo do que era o Ensino Secundário, uma etapa escolar 

atingida por uma parcela menor da população brasileira (PNAD, 2020), resultando 

também em um número menor de escolas destinadas a esta fase do ensino. Em 

Guarulhos, município onde realizamos nossa pesquisa, são 427 escolas de Ensino 

Fundamental e 179 escolas de Ensino Médio (INEP, 2019). Além disso, ainda que na 

política estadual paulista o salário do professor dos anos finais do Ensino 

Fundamental seja equiparado ao do professor do Ensino Médio, na rede privada isso 

não acontece. Segundo dados do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares 

de São Paulo (2019), o piso salarial dos docentes aumenta de acordo com o nível de 

ensino para qual lecionam, mesmo que estes tenham formação equivalente, como é 

o caso dos professores dos segmentos citados.  

Articulando essas informações ao que pretendemos tratar neste trabalho sobre 

as contribuições da psicanálise ao campo da educação, outra forma de abordar a 

questão é reconhecer que os anos finais do Ensino Fundamental são um segmento 

do ensino que nasceu de uma fratura, levando a uma quebra que é também identitária 

em relação ao professor, já que, como visto nos parágrafos anteriores, o segmento 

aqui estudado é deslocado do antigo ensino secundário para o ensino primário, o que 

não vem sem consequências à própria posição do professor na escola.  

Nossa hipótese é que os anos finais do Ensino Fundamental poderiam ser 

comparados com o período da adolescência da vida de um sujeito, pois assim como 

esse segmento do ensino acabou, nessa fratura, sendo colocado entre os anos iniciais 

do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, também a adolescência se insere nas 

sociedades ocidentais especialmente entre a infância e a vida adulta. Calligaris (2000) 

vai tratar a adolescência como uma moratória, um momento na vida dos sujeitos que 

não é definido por nenhum rito de iniciação e que os coloca numa posição de serem 

desejantes e desejáveis, mas ao mesmo tempo não poderem usufruir disso. Nas 

palavras do autor:  

 

Há um sujeito capaz, instruído e treinado por mil caminhos – pela 
escola, pelos pais, pela mídia – para adotar os ideais da comunidade. 
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Ele se torna um adolescente quando, apesar de seu corpo e seu 
espírito estarem prontos para a competição, não é reconhecido como 
adulto. Aprende que, por volta de mais dez anos, ficará sob a tutela 
dos adultos, preparando-se para o sexo, o amor e o trabalho, sem 
produzir, ganhar ou amar; ou então produzindo, ganhando e amando, 
só que marginalmente (CALLIGARIS, 2000, p. 15 e 16).  

 

Coincidentemente, o professor que dá aula para esses adolescentes, que 

geralmente entram nos anos finais com 11 anos, também pode ocupar um lugar de 

adolescente entre os outros docentes, pois assim como os que vivem essa fase, o 

professor deste segmento vive uma espécie de limbo identitário8, já que ocupa um 

lugar que está entre dois segmentos muito mais consolidados em seu papel dentro da 

escola: as séries iniciais do Ensino Fundamental, que se dedicam especialmente aos 

conhecimentos elementares das diversas áreas do ensino e  o Ensino Médio, voltado 

ao mercado de trabalho e aos exames vestibulares. Retomando a ideia de Calligaris, 

de que o adolescente apesar de pronto para a vida adulta não desfruta dela, o mesmo 

parece ocorrer com o professor dos anos finais do Ensino Fundamental, pois apesar 

de ter a mesma formação que o professor do Ensino Médio e, portanto, ser também 

um professor especialista, estaria aquém dele, seja no salário, seja no status ou no 

reconhecimento dentro da escola e na sociedade.  

A própria proposta desse segmento de ensino é bastante oscilante, porque fica 

entre acolher os alunos dos anos iniciais (sobretudo no 6° e 7°anos), que vêm de uma 

estrutura de ensino completamente diferente daquela que vão enfrentar nos anos 

finais, mas também de preparar os estudantes para o Ensino Médio (sobretudo no 8° 

e 9°anos), dando a impressão de estar sempre a serviço do segmento anterior ou 

posterior. Um dos professores envolvidos na pesquisa relata: “eu vejo uma diferença 

gigantesca, dentro do fundamental 2 até o Ensino Médio. Por exemplo, 6º e 7º ano 

você tem que ter uma didática específica pra eles, o 8° ano é diferente e o 9º [também], 

(...) O 9º é bem mais parecido com Ensino Médio.” Outros professores comentam 

também como para eles é diferente a dinâmica de aulas para alunos do 6° e do 7° 

anos comparada à dinâmica das turmas de 8° e 9° anos.  

A essa questão do lugar que ocupa o segmento do ensino, soma-se também a 

própria formação desses professores que, desde a universidade, apontam lacunas 

 

8 Agradecemos ao professor Rinaldo Voltolini que no exame de qualificação dessa dissertação nos 
sugeriu esse termo ao tratar do paralelo entre a posição do professor dos anos finais do Ensino 
Fundamental com a adolescência.  
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que por vezes são usadas para justificar seu mal-estar, somando outros aspectos a  

essa ideia de limbo identitário, passando pelas modificações e exigências ao 

professorado especialmente da década de 1940 até os dias atuais, como a reforma 

da educação de 1971, a implementação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 

e diversas outras que ocorreram no século XXI, como veremos adiante. 

 

1.2 A Formação de professores no Brasil e o professor dos anos finais do Ensino 

Fundamental 

 

Ainda que o trabalho docente possa ser datado com séculos de existência, a 

preocupação com a formação desses profissionais não chega a ser anterior à Idade 

Moderna. No Brasil, as preocupações a esse respeito datam especialmente do início 

do século XIX com o surgimento das escolas de ensino mútuo, onde se pensava “não 

somente em ensinar as primeiras letras, mas de preparar docentes, instruindo-os no 

domínio do método” (TANURI, 2000, p.63). A primeira escola voltada à formação de 

professores data de 1835, denominada “Escola Normal da Província do Rio de 

Janeiro”. Ainda assim essa escola existirá por apenas 14 anos e até 1870, quando se 

consolidam as ideias de escolarização obrigatória, as escolas normais terão durações 

efêmeras e quando não intermitentes. 

As escolas normais tinham por objetivo preparar professores para lecionarem 

no ensino primário e os conhecimentos ali ensinados consideravam exclusivamente 

esse segmento de ensino, ou seja, os docentes deveriam dominar aquilo que seria 

transmitido às crianças dessas séries. Ainda que a quantidade de professores 

formados nessa época fosse pequena e que se instaurasse a figura do professor 

adjunto, as escolas normais perdurariam ainda por um tempo no país.   

 No final do século XIX, São Paulo desponta com um modelo de referência de 

Escola Normal, especialmente após a reforma de 1890, que estabelecia duas 

significativas mudanças na formação de professores pelas escolas normais: o 

estabelecimento de um currículo mais enriquecido em termos de conteúdo e também 

uma formação mais prática desses profissionais, através das escolas-modelo, onde 

seria possível a realização de estágios, ou seja, a vivência prática da profissão 

(SAVIANI, 2009). Percebe-se então que a reforma da Escola Normal valoriza não só 

a formação teórica dos professores, como também a formação prática, através das 

vivências em sala de aula logo no período de formação. Esse modelo acabou se 
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tornando referência para outros estados do Brasil, mas ele não seguiu adiante como 

era esperado, principalmente no que diz respeito à valorização da prática no âmbito 

da formação. 

Em 1932, outra grande reforma será encaminhada por Anísio Teixeira, 

culminando na criação do Instituto de Educação de São Paulo. Segundo Saviani 

(ibid.): 

 

Os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira 
a incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como 
um conhecimento de caráter científico. Caminhava-se, pois, 
decisivamente rumo à consolidação do modelo pedagógico-didático 
de formação docente que permitiria corrigir as insuficiências e 
distorções das velhas Escolas Normais (SAVIANI, 2009, p.146). 
 

 A criação desses institutos veio então para dar mais tecnicidade à formação 

docente, ampliando o papel das Escolas Normais. A partir disso, a formação de 

professores do ensino secundário começou a se concretizar, porém, esses institutos 

logo deixarão de existir. No caso de São Paulo, a formação de professores 

secundaristas passará a ser realizada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(FFCL), criada em 1931 pela reforma Campos e incorporada à Universidade de São 

Paulo em 1934.  No Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil irá ministrar esses 

mesmos cursos através da Faculdade Nacional de Filosofia.  

 É dentro dessas faculdades que nasce um modelo que se espalhou por todo o 

país a partir do decreto nº1.140 de 1939, reconhecido como modelo “3+1” (SAVIANI, 

2009; GATTI, 2010), sendo os três primeiros anos de formação composto por 

disciplinas específicas ou, em outras palavras, mais científicas, e o último ano de 

formação destinado à didática, como um preparo para a atividade docente. 

 O Sistema “3 +1” se aplicava aos cursos superiores de licenciatura das diversas 

áreas, marcados por conteúdos cognitivos específicos destas áreas com uma 

pequena parte voltada aos conhecimentos pedagógicos e didáticos, ou seja, a 

abordagem especificamente voltada à educação escolar era muito menor comparada 

às disciplinas de caráter mais técnico.  Ainda que existissem esses cursos de 

licenciatura voltados à formação dos professores do ensino secundário, profissionais 

bacharéis, sem diploma de licenciatura, também poderiam lecionar nas escolas 

secundaristas, adquirindo esse direito através de exames chamados de suficiência 

(REVAH & TOLEDO, 2016, p. 56). Isso consolida a figura do professor especialista, 
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ou seja, aquele que é formado em áreas das diversas ciências, como biologia, física, 

geografia, que passa a lecionar diretamente para crianças e jovens do ensino regular 

mediante uma documentação e não uma formação específica voltada para estes fins.  

 A reforma da educação de 1971 é ponto importante quando pensamos nesses 

professores especialistas, pois a partir dela as séries ginasiais do ensino secundário 

passam a fazer parte da escola de 1º Grau.  Isso significa que esses professores 

passarão a lecionar na escola básica voltada a todos, compondo essa etapa do ensino 

com os professores do antigo primário.  

 Neste sentido, dois tipos de professores com formações muito diferentes 

passam a compor a mesma escola: o antigo professor do primário, que agora é aquele 

que leciona para as primeiras séries da escola de 1º Grau, e o antigo professor do 

ensino secundário que agora, ainda que lecionando no Ginásio, faz parte da escola 

de 1º Grau. O primeiro era aquele que frequentou as Escolas Normais com um 

aprofundamento maior nas ciências pedagógicas e o segundo é aquele que fez 

estudos específicos em uma área com apenas um ano de formação na área do ensino. 

Como colocam Revah & Toledo (ibid., p. 57): 

 

Enquanto a escola normal construiu a identidade do professor sob o 

discurso da necessidade do aprendizado da técnica e de métodos de 

ensino, do conhecimento específico da psicologia infantil, da didática 

e da pedagogia (discurso pedagógico), os professores secundários, 

mesmo depois da institucionalização da sua formação nas faculdades 

de filosofia, afirmaram sua identidade pelo domínio do conhecimento 

científico das matérias a serem ensinadas, situando os saberes 

próprios da pedagogia em lugar inferior àqueles relativos às matérias 

por eles ministradas (REVAH & TOLEDO, 2016, p. 57). 

  

Revah & Toledo colocam como um ponto importante no trecho citado, o lugar 

que os conhecimentos pedagógicos ganham na formação deste professor das séries 

ginasiais, que é, como citado, um lugar inferior. Neste sentido, podemos entender esta 

inferioridade como se fosse algo de uma segunda ordem, ou menos importante, 

enaltecendo a ideia de que o conhecimento científico desse profissional teria mais 

relevância do que os conhecimentos pedagógicos. De alguma forma, esse 

posicionamento será questionado pelo próprio discurso oficial. Impressos oficiais, 

como a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, trarão publicações questionando 

a qualidade do ensino secundário, sugerindo que os cursos de licenciatura se 

voltassem mais aos conhecimentos pedagógicos, ou seja, indicando a necessidade 
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de uma pedagogização de tais cursos (ibid.). A criação dos colégios de aplicação da 

década de 1950 contribuiu para que esse processo de pedagogização ocorresse na 

prática. Ainda assim, até hoje é possível encontrar nas falas dos professores dos 

atuais anos finais do Ensino Fundamental um discurso pautado em um certo 

desconforto, ao dizer que sentem falta de conhecimentos educacionais mais gerais, 

como os propostos pela pedagogia. 

Essa questão parece mais visível justamente quando esses professores 

especialistas se encontram na mesma escola que os professores das séries primárias 

ou dos anos iniciais, como denominado atualmente. O próprio discurso dos 

professores, do que são hoje os anos finais do Ensino Fundamental, vai em direção à 

ideia de que pouco entendem dos seus alunos no que diz respeito às questões mais 

psíquicas, por exemplo, porque “não foram formados para isso”. A precarização da 

formação dos professores só virá a contribuir com esse tipo de discurso e, além disso, 

com um processo de “deterioração e proletarização da carreira docente” (TOLEDO, 

2017, p. 187).  

 Após a reforma de 1971, a distinção entre o profissional bacharel e o licenciado 

cresce, sendo que o professor licenciado passa a ser aquele que mais vai ocupar os 

cargos na Escola de 1º Grau, em um momento em que o Ensino Básico passa a ser 

desprestigiado, sobretudo na escola pública, já que, segundo Toledo (ibid.), esse 

segmento do ensino “passou a ser visto como o lugar dos intelectuais que ‘não deram 

certo’, ou que optaram pela docência e não pelo ofício.” (p. 187). 

 Este é mais um elemento que se soma às questões identitárias do professor 

dos anos finais do Ensino Fundamental. Além de ter sido deslocado da escola 

secundária para o 1º Grau, como tratamos anteriormente, vemos uma outra cisão 

sendo estabelecida, que é a diferenciação daquele que é bacharel para aquele que é 

licenciado, sendo este último o que tem menos prestígio, já que opta pela sala de aula 

do ensino básico na escolha da sua formação.  

 Não nos aprofundaremos no fato de que se pode tratar não exatamente de uma 

escolha, mas de uma necessidade de se optar por um mercado de trabalho que 

absorveria essa mão-de-obra mais facilmente, já que essa etapa de ensino estava em 

expansão.  Ainda assim, é possível dizer que esse posicionamento leva a um lugar 

que parece inferior, como se estivesse se igualando ao professor primário, que, como 

colocado por Revah & Toledo anteriormente, já era inferiorizado. Desta forma, o 

especialista, ao escolher a sala de aula, estaria ocupando um lugar semelhante ao do 
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professor das séries iniciais, ainda que não se identificasse com ele por seu histórico 

de formação. Voltamos aqui à ideia do limbo identitário.  

 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 trouxe transformações 

especialmente no âmbito curricular, mantendo essa divisão entre os professores das 

séries iniciais e finais, assim como a própria estrutura escolar, seja na administração 

ou até mesmo na formação dos professores. Ainda que essa lei estabelecesse a 

criação de Institutos de Educação Superior e Escolas Normais Superiores, a formação 

dos professores continuava incipiente, aparentando uma preocupação pequena 

quanto à qualidade e à maneira a qual os cursos eram ministrados.  

 Após a LDB de 1996, outras legislações foram surgindo complementando o que 

era esperado da formação dos professores. Em 2002, por exemplo, são promulgadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores e, a partir delas, 

surgem algumas modificações e outras diretrizes específicas para a Graduação em 

Pedagogia e para as outras licenciaturas. Ainda assim, mantém-se de forma muito 

clara a divisão entre os professores dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino 

Fundamental, fruto mesmo dessa herança de culturas docentes tão distintas, como 

apontado nas linhas anteriores. Na escola essa diferença surge até em tom de 

estranhamento, já que os docentes das diferentes etapas poucos se conversam ou 

dialogam, dando a impressão de serem duas escolas distintas em um único espaço. 

Para GATTI (2010), a diferença entre esses dois profissionais: 

 

é vigente até nossos dias, tanto nos cursos, como na carreira e 
salários e, sobretudo nas representações da comunidade social, da 
acadêmica e dos políticos, mesmo com a atual exigência de formação 
em nível superior dos professores dos anos iniciais da educação 
básica. Qualquer inovação na estrutura de instituições e cursos 
formadores de professores esbarra nessa representação tradicional e 
nos interesses instituídos, o que tem dificultado repensar e reestruturar 
essa formação de modo mais integrado e em novas bases (GATTI, 
2010, p. 1358-1359). 

 

 Isso mostra que ainda que a formação de professores venha sendo repensada 

recentemente, há um certo esvaziamento quanto à reflexão sobre a proximidade entre 

o professor polivalente (anos iniciais) e o professor especialista (anos finais), 

mantendo-se o estranhamento entre um e outro. Muitos docentes traduzem isso como 

“duas escolas dentro de uma”, já que os grupos de professores se sentem estranhos 

uns aos outros, com uma divisão clara no cotidiano escolar. Os professores que 
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participaram da pesquisa que resultou nesta dissertação trouxeram essa questão 

quando mencionaram a época em que a escola abrangia todas as séries do Ensino 

Fundamental. Ao mesmo tempo que suas falas sobre “duas escolas em uma” 

pareciam trazer um incômodo, soava também como uma resistência à aproximação 

desses professores que lecionavam para as crianças menores, como se esses não 

conseguissem entender o lugar do professor especialista no contexto escolar.   

 A própria rotina escolar é consideravelmente diferente entre os anos iniciais e 

os anos finais do Ensino Fundamental. No âmbito da nossa pesquisa, diversos 

professores relatavam o pouco tempo que passavam com os alunos e a grande 

quantidade de turmas para a qual lecionavam, como fatores que dificultavam o 

estabelecimento de uma relação mais próxima com os discentes, diferentemente dos 

professores polivalentes que lecionam especificamente para uma única turma 

praticamente por todo o período de aulas daquele ano letivo. Essa diferença parece 

contribuir para a sensação de estranhamento entre esses dois tipos de professores.   

  Ainda que diversos impasses venham se configurando desde a criação dos 

anos finais do Ensino Fundamental, novas modificações sobre a formação desses 

professores continuam avançando por todo o Brasil. Um exemplo a esse respeito que 

pode ser considerado um grande marco sobre a formação de professores no âmbito 

da lei é a promulgação da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define 

as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada”. A resolução traz pontos importantes em 

relação ao tema, como, por exemplo, a valorização da experiência prática em 

educação para os profissionais em formação.  

 Esse é um tema importante, especialmente quando falamos dos professores 

especialistas, portanto daqueles que têm sua origem como bacharéis, ou seja, 

profissionais sem nenhum contato prévio com a área de educação. A exigência da lei 

sobre as experiências práticas em educação permite um olhar mais cuidadoso em 

relação àqueles que estarão na escola, valorizando mais a formação pedagógica, que 

é, muitas vezes, colocada em segundo plano na formação dos professores dos anos 

finais.  

 A Resolução de 2015 estabeleceu que das 3200 horas que devem compor um 

curso de licenciatura, 2200 horas deveriam ser dedicadas à formação teórica, tanto 

no que tange à parte da educação como um todo, quanto à parte da disciplina 
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específica a ser lecionada, além da necessidade de 400 horas de estágio 

supervisionado. 

 Há um ponto interessante a ser observado quanto ao professor especialista, 

seja dos anos finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, porque a própria lei 

garante que um profissional com diploma de bacharel poderá atuar como professor 

desde que complemente sua formação, como vimos em linhas anteriores. Até 2015, 

esse profissional deveria complementar sua formação com uma nova titulação de 

nível superior com carga horária entre 1000 a 1400 horas (a depender da relação do 

seu curso original com a licenciatura pretendida), sendo que destas, 500 horas 

deveriam ser voltadas aos estudos sobre educação, além de 300 horas obrigatórias 

de estágio supervisionado em instituições de ensino.   

 Recentemente, uma nova legislação entrou em vigor – a Resolução CNE/CP 

nº 2, de 20 de dezembro de 2019 – que modifica o nome das diretrizes para “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica” e institui também a “Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação)”, além de mudar substancialmente 

alguns pontos referentes à formação de professores no país. 

 São muitas as críticas que têm sido feitas a esta nova resolução por 

organizações sérias e comprometidas com a educação do Brasil.9 Ainda assim, vamos 

nos concentrar na formação dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio, especificamente nos pontos levantados anteriormente. 

 Quanto aos cursos de licenciatura para disciplinas específicas dos segmentos 

educacionais aqui em destaque, há uma diminuição na quantidade de horas 

reservadas para a formação nas áreas específicas da educação, como conhecimentos 

educacionais e pedagógicos, e uma ampliação de horas para os conteúdos 

específicos da área, salientando a obrigatoriedade da relação deste com a BNCC 

(Base Nacional Curricular Comum). Os estágios supervisionados passam a ter uma 

carga de 400 horas, além de 400 horas para a prática dos componentes curriculares 

como um todo. 

 

9 Para mais detalhes, ver o relatório escrito pela ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação) disponível em: http://www.anped.org.br/news/posicao-da-anped-sobre-texto-
referencia-dcn-e-bncc-para-formacao-inicial-e-continuada-de, além de  “Nota das entidades nacionais 
em defesa da resolução 02/2015” republicada pela revista Formação em Movimento no mês de janeiro 
de 2020. Disponível em: http://costalima.ufrrj.br/index.php/FORMOV/issue/view/108/Doc1 
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 Segundo a nova resolução, os profissionais graduados não licenciados que 

quiserem atuar na área de educação deverão cursar uma formação complementar em 

nível superior de 760 horas e não mais 1000 horas (mínimo), como previa a resolução 

de 2015. Além disso, esses profissionais, para os quais antes eram exigidas 300 horas 

de estágio supervisionado, estão agora dispensados da realização desses estágios 

em instituições de ensino. 

Pensamos ser importante salientar a extinção dos estágios aos profissionais 

não licenciados, porque aparentemente passa-se a creditar a este profissional um 

status superior àquele que cursa uma licenciatura, como se sua experiência 

profissional substituísse a experiência na escola. Esta atitude parece salientar a ideia 

do bacharel como um profissional superior ao licenciado, remetendo-nos à 

diferenciação que foi se desenhando a partir de 1971, como mencionado 

anteriormente.  

 Ressaltamos também a questão das horas dedicadas à formação de base mais 

educacional e pedagógica porque figura, dentre a maioria das reclamações dos 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental participantes desta pesquisa, o 

fato de sentirem que suas formações básicas não trouxeram aparato suficiente para 

lidar com as questões educacionais da escola. 

 Esses professores se remetem frequentemente à sua condição de especialistas 

em um determinado componente curricular para dizer que não foram preparados para 

lidar com questões relacionadas à inclusão, à indisciplina e até mesmo às diferentes 

formas didáticas de trabalhar o conteúdo frente às múltiplas diferenças das salas de 

aula. 

 Não adotamos a postura de que uma reformulação na formação inicial desses 

professores resolveria todo o problema, concordamos com o relatório da ANPED 

(2019) quando diz: 

 

Autores como Day (2001) e Imbernón (2004) insistem em explicar que 
o desenvolvimento profissional docente é um processo que ocorre ao 
longo da carreira, num processo vivencial e integrador, e que a 
depender das características do contexto em que o professor se insere 
esse desenvolvimento pode inibir-se ou ser facilitado. Além disso, tais 
autores não reduzem o conceito a uma mera possibilidade 
desencadeada pelos processos formativos pelos quais passam os 
professores, pelo contrário explicam que “a formação é um elemento 
importante no desenvolvimento profissional, mas não é o único e 
talvez não seja o decisivo” (ANPED, 2019, p.13). 

 



37 
 

Ainda assim, entendemos que é de suma importância o professor ser colocado 

frente às discussões e questões educacionais desde sua formação inicial de forma 

consistente e efetiva. O que a nova resolução parece apontar de forma bastante 

preocupante é a valorização de uma formação mais técnica e especialmente 

engessada na BNCC, como se o professor fosse apenas um transmissor e facilitador 

dos conhecimentos específicos das diferentes disciplinas. Como bem colocado pela 

ANPED: “O Parecer não reconhece o professor como alguém que toma decisões 

curriculares, as quais não se restringem apenas a questões de forma/metodológica.” 

(ibid., p.13). 

 Todas essas questões de ordem curricular são apenas parte daquilo que 

compõe a formação dos professores, afinal sua condição como sujeito é fator 

importante a ser considerado, especialmente se retomarmos em Freud (1937) a ideia 

de que o ato de educar é um trabalho da ordem do impossível.  

Em seu texto Análise Terminável e Interminável (FREUD, 1937), Freud coloca 

o professor, o analista e aquele que governa como três ofícios impossíveis, já que 

estes exercem trabalhos que “de antemão se pode estar seguro de chegar a 

resultados insatisfatórios” (ibid., p. 265). O que Freud pretende dizer é que as três 

profissões mencionadas não conseguem seguir seus planos à risca, já que não é 

possível controlar os resultados daquilo a que elas se propõem. Muitas vezes o 

exercício dessas profissões leva mesmo a resultados não apenas não programados, 

como também indesejados. Essas questões da ordem da impossibilidade suscitarão 

inúmeras discussões no campo da educação quando atravessado pela psicanálise. 

Para Pereira (2013), a dimensão da impotência está relacionada à 

impossibilidade da profissão: 

 

A insuficiência, a incerteza, o insucesso podem ser traduzidos, por um 
lado, pela impossibilidade, segundo a qual o discurso dependeria 
daquilo que lhe é imprevisível ou contingente, porém, por outro lado, 
podem ser traduzidos pela impotência, já que a verdade que o discurso 
enuncia é contradita ou contestada por seu efeito. É essa contestação 
que parece ser a mola-mestra da sensação de impotência do 
professor mediante seus vieses ou, dito de outra forma, a mola-mestra 
de um sentimento de insuficiência diante do qual não há mesmo (em 
seu discurso) condição de se fazer nada (PEREIRA, 2013, p. 487). 

  

 O que Pereira nos coloca é que, não se trata apenas de lidar com o imprevisível, 

mas especialmente com a condição de impotência em que o professor se coloca, na 
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medida que dentro de diversas tentativas não vê o resultado desejado. Isso faz com 

que o professor se responsabilize por toda a educação do aluno e, em outros casos, 

acredite que não tem nenhuma responsabilidade por isso, como se essa não fosse 

uma via de mão dupla ou, como se ele se esquecesse, que o ato de educar depende 

igualmente daquele que educa e daquele que é educado.  

Ao tratar da impossibilidade do educar, Voltolini (2011) aponta não para a 

questão da impotência, mas para a dimensão lógica da questão, porque a 

impossibilidade estaria na superposição do real e do simbólico, que consistiria na 

inadequação entre as formulações do educador (dimensão simbólica) e o campo no 

qual essas formulações se articulariam (dimensão do real). “A concretização da 

criança sonhada a partir de um ideal educativo qualquer” (p.26 e 27), seria mesmo da 

impossibilidade dentro de uma dimensão lógica levando à decepção do professor. 

 Se essa dimensão do impossível é condição ao ato de educar, então é plausível 

que o professor já adentre a sala de aula se sentindo incompleto. Somando-se a isso 

todas as questões político-burocráticas que foram colocadas, como as grandes 

transformações políticas que têm se concretizado em resoluções a exemplo da que 

fora aprovada no final do ano de 2019, a situação do professor parece se tornar mais 

complexa. O Estado e a própria sociedade civil, como forma de tentar solucionar o 

impossível, irão incentivar as chamadas formações continuadas, subtraindo mais 

ainda a valorização do saber do professor em favor das formações mais técnicas. 

 
1.3 Formação continuada dos professores 

 

 Em termos gerais, considera-se formação continuada dos professores todo tipo 

de curso ou atividade feitos após a graduação que pretenda aprimorar e atualizar os 

conhecimentos do docente para que esse atue melhor em sala de aula.  

 Historicamente, Alvarado-Prada et. al. (2010) destacam que desde a década 

de 1930 já havia uma preocupação com a formação continuada, especialmente por 

questões ideológicas, políticas e econômicas, já que se apresentava como uma 

necessidade do Estado expandir ideologias, sendo a educação provavelmente a 

forma mais eficaz de fazer isso. Para os autores:  

 

Nas décadas dos anos 60, 70, 80, no auge da guerra fria, foram 
desenvolvidas inúmeras ações de “capacitação, reciclagem, 
treinamento”, entre outras, que pretendiam melhorar a qualidade da 
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educação, a alfabetização e o acesso aos produtos industriais e 
tecnológicos, além da formação de mão de obra qualificada (ALVARO-

PRADA et. al., 2010, p. 372). 
 

 Os autores supracitados salientam como a formação continuada foi se tornando 

um produto de consumo e vemos que isso foi ganhando uma dimensão cada vez 

maior, especialmente com a oferta de cursos e aperfeiçoamentos, não apenas por 

parte do Estado, mas também pela iniciativa privada, que cada vez mais vem 

expandindo e criando demandas às escolas e professores.  

 A própria LDB, agora em sua segunda edição de 2018, garante em seu artigo 

62-A a formação continuada dos professores “no local de trabalho ou em instituições 

de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 

superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.” (BRASIL, 

2018c, p. 42). 

 Embora a referida legislação não especifique exatamente o que entende por 

formação continuada, não deixa de ser um destaque pensar que a profissão docente 

é a única que estabelece em lei que haja uma formação após a graduação, ou seja, 

enquanto nas outras profissões o diploma universitário basta em termos legais, ao 

professor esse diploma parece não ser suficiente, ainda que se possa lecionar apenas 

com o diploma de graduação. Esse aspecto contribui para a profissão docente ser 

considerada uma profissão “em falta” ou, mais especificamente, o docente em falta 

(REVAH, 2017), o que faz aparecer cada vez mais propostas vinculadas à formação.  

 Uma forma de reforçar a ideia de falta é o fato de o professor sempre passar 

por formações com outros profissionais que não professores, como psicólogos, 

psicopedagogos, filósofos, sociólogos, etc., ou seja, há muito mais uma heteronomia 

formativa e do que uma autonomia formativa (VOLTOLNI, 2018, p. 48), levando ainda 

mais à ideia da necessidade do professor se atualizar e se (re)formar constantemente. 

 Essa “falta” do professor parece se fazer legítima na medida que se faz uma 

relação direta entre o fracasso escolar e a atuação docente, ou seja, culpabiliza-se o 

professor pelos resultados ruins na educação, expresso especialmente pelo mau 

desempenho dos alunos em provas externas como o Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA), o PROVA BRASIL e o  Sistema de Avaliação de 

Educação Básica (SAEB) ou, em âmbito estadual, o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). 
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 A relação entre o fracasso escolar e a formação do professor nos ditames 

colocados acima fez com que houvesse cada vez mais propostas de formação 

continuada pautadas em conhecimentos pedagógicos e específicos de cada 

disciplina. Ainda que neste novo século fosse possível notar uma valorização quanto 

às dimensões especificamente escolares que considerariam a experiência dos 

professores:  

 

Continuam com força os programas definidos nas altas esferas da 
administração pública sem que os docentes da escola pública sejam 
propriamente escutados, com seus anseios, preocupações e saberes 
levados em conta. Os docentes continuam então silenciados (REVAH, 
2017, p.561). 

  

A própria Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 demonstra isso, 

na medida em que se coloca como inovadora quando se diz privilegiar as práticas de 

estágio e vivência dentro da escola já no processo de formação do professor, mas, ao 

mesmo tempo, engessa toda a formação docente quando se pauta na BNCC com um 

viés especialmente tecnicista. Se a formação é engessada assim para o país inteiro, 

como dizer que são respeitadas as especificidades de cada escola? Como dizer que 

há abertura para a fala dos professores e a valorização dos seus saberes? 

   Essas atitudes corroboram com a ideia de que as ofertas de formação são 

propostas como algo a serviço das ideologias do Estado, na medida que surgem como 

salvadoras dos problemas educacionais. “A imagem do professor carente de 

formação, construída dentro de uma lógica publicitária, vem mascarar/revelar a 

imagem concreta, de incapacidade, que ele goza junto às autoridades estatais” 

(VOLTOLINI, 2018, p. 49). 

 O professor vai sendo desapropriado de seu saber especialmente em três 

estratos: o institucional, uma vez que outros profissionais especialistas são chamados 

a ensinar ao professor “como se faz”; o pedagógico, na medida que perde sua 

autoridade e passa a constituir uma mera figura de poder; e o tecnológico, sob a 

ameaça de ser substituído pelas novas tecnologias digitais (ibid., p. 52). 

 Nos vemos então frente a um quadro de desapropriação dos saberes dos 

professores justificado nas próprias políticas de Estado que, ao proporem cada vez 

mais formações docentes de ordem tecnicista, ratificam a ideia de considerar o 

professor como um indivíduo a quem falta algo que pode ser dado por um outro.   
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 Indivíduo porque politicamente o professor é considerado dentro da esfera 

social como um cidadão, ou seja, alguém com direitos e deveres que deve cumprir 

seu papel dentro de uma norma e dentro de um formato. Daí a ideia de formação das 

instâncias oficiais: dar formato, neste caso, o formato ideal para o desenvolvimento 

dos interesses políticos. 

 No nosso caso preferimos enxergar o professor como um sujeito, sob uma 

perspectiva psicanalítica. Isso significa dizer que estamos falando de um “ser humano 

submetido às leis da linguagem que o constituem e que se manifestam de forma 

privilegiada nas formações do inconsciente, a exemplo dos atos falhos e do sintoma” 

(PEREIRA, 2011, p.116).  Um professor sujeito é aquele então que se apresenta com 

seus desejos, desejos esses que se estabelecem na relação com o outro e que estão 

em boa parte recalcados no inconsciente.  

 Na abordagem hegemônica, que considera o professor como indivíduo e não 

como sujeito, desconsidera-se que aquele que ali se apresenta, neste caso, o 

professor, é detentor de um saber que é maior que o saber do conhecimento, pois, 

sendo sujeito, carrega consigo um saber do inconsciente (BASTOS, 2018). 

 Podemos considerar que o saber do conhecimento é justamente esse saber 

comum, da ordem da consciência, da episteme. O saber do conhecimento são as 

próprias teorias e técnicas tão bem estudadas e passadas nos cursos de formação 

(inicial ou continuada) e que muitas vezes vêm abarcadas de promessas de melhorias 

na educação e nas relações dentro da escola. Não são poucos os livros que trazem 

esses tipos de conhecimento, tampouco os que prometem verdadeiras mudanças nas 

relações escolares, sejam didáticas ou relacionais. 

 Acontece que, ainda que existam fórmulas que pareçam muito fantásticas e 

efetivas, não existe uma métrica capaz de garantir eficiência, ou seja, não se trata de 

uma simples aplicação metodológica/tecnicista para que diversos problemas na 

educação escolar sejam resolvidos. Por isso mesmo que as tentativas não se esgotam 

e, ao contrário, sempre aparecem com novidades, quando não são verdadeiras 

reedições de propostas do passado.10 É diante desse quadro que a psicanálise parece 

 

10 Exemplo disso é a chamada “sala de aula invertida” que vem surgindo com força nos últimos sete 
anos no Brasil. A proposta fala sobre o protagonismo do aluno, graças ao qual este estudaria em casa 
os conteúdos da aula antes dela acontecer e, ao chegar na classe, usaria este espaço para tirar 
dúvidas, aprofundar e fazer exercícios junto ao professor. Ora, já em 1990, Salman Khan propunha a 
mesma coisa, despretensiosamente, com vídeos feitos para ajudar sua prima nos estudos em 
matemática. Com o surgimento da plataforma Youtube e a divulgação desses vídeos em escala global, 
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trazer suas contribuições ao considerar que para além de um saber do conhecimento, 

existe um saber do inconsciente.  

 

O saber do inconsciente que Freud (1915) inaugura não é da ordem 
do conhecimento, no sentido tradicional da articulação entre alguém 
que sabe e a coisa sabida (por isso dizemos que é da ordem de um 
“saber não sabido”): “todos os atos e as manifestações que noto em 
mim mesmo e que não sei ligar ao resto de minha vida mental devem 
ser julgados como se pertencessem a outrem” (1915, p 195). Esse 
outrem é o que a psicanálise nomeia como sujeito sujeitado ao desejo 
do inconsciente (BASTOS, 2017, p. 128). 

  

 A ideia de um saber inconsciente está alicerçada também nos escritos de Lacan 

(1967), quando esse diferencia o saber referencial do saber textual: 

 

O saber referencial corresponde àquele sobre o qual se aprende, 
aquele que é estudado nos textos dos mestres. O saber textual 
concerne ao saber inconsciente, que vem a ser lido em uma análise e 
cuja leitura opera transformações na maneira de apreender o saber 
referencial, de modo a subjetivá-lo (FREIRE & BASTOS, 2010, não 
paginado) 
 

 A contribuição da psicanálise nos trabalhos sobre a formação de professores 

está em reconhecer este saber inconsciente do sujeito, um saber que não é 

quantificável e tampouco transmitido como os conhecimentos pretendidos em uma 

formação tradicional. O sujeito emerge através de seus desejos, ainda que 

recalcados, trazendo junto disso um saber que é genuinamente seu, construído com 

suas experiências e suas elaborações. Trata-se de um saber que surpreende, porque 

surge algo inesperado, permitindo enxergar coisas que antes pareciam não ter 

significação.  

 Isso só é possível na medida que se admite trabalhar com um sujeito dividido, 

divisão essa promovida pelo desejo desse sujeito que é interditado mediante os 

outros/Outro que fazem parte de sua própria constituição. Não há sujeito sem um 

Outro e por isso mesmo não é possível olhar um professor desconsiderando os outros 

que o constituem. 

 

suas atitudes viraram um método que ganhou espaço em universidades renomadas nos Estados 
Unidos, levando a uma verdadeira febre por todos os sistemas educacionais globais pautados nas 
ciências digitais. 
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 Entendendo dessa forma, a ideia de uma formação que aprimora e atualiza 

pode até permitir que se chegue a mais conhecimentos técnicos, mas não nos saberes 

do professor que estão em jogo na transferência e que são essenciais para a 

educação. Não se trata de aprimorar esses saberes, porque eles são inconscientes e, 

portanto, atemporais e permeados por diferentes marcas que o sujeito carrega. 

Também não se trata de atualizar algo, porque o saber não se constrói com o 

conhecimento do outro, mas sim no laço com o outro e, assim sendo, muito longe das 

esferas de quantificação e rendimento. 

 A ideia de trazer as contribuições da psicanálise para o campo da formação de 

professores é poder trazer uma dimensão clínica para essas formações, o que não 

significa trazer uma abordagem relacionada às ciências médicas, ou seja, quando 

falamos de clínica não falamos da prescrição de receitas e fórmulas, tão solicitadas 

por professores a especialistas dessa área e da área de psicologia. 

 Trazer a clínica para a formação é trazer a dimensão da fala e da escuta do 

sujeito e seu saber inconsciente e não a dimensão do diagnosticar algo. É também 

permitir que se analise e se valorize a experiência como ela é colocada, dando espaço 

não só para a dimensão singular, mas também para a dimensão do grupo. 

 Tudo isso permite também uma saída à tangente de uma certa ilusão 

metodológica, tão arraigada na própria ilusão (psico)pedagógica (LAJONQUIÈRE, 

2009). Enquanto vemos a formação de professores clássica se debruçar sobre aquilo 

que poderia ser uma melhor metodologia, a psicanálise convida a olhar com cuidado 

a perda da eficácia simbólica na educação escolar.  

 Todo o tecnicismo pedagógico proposto até hoje se pauta na ideia de promover 

um maior controle na atividade pedagógica, um controle da ordem da métrica, que 

permitiria um maior cientificismo sobre situações de ensino. O que passa a ser 

desconsiderado nesta posição é a própria engenhosidade do professor:  

 

A engenhosidade caracterizaria uma habilidade de improvisação 
balizada, uma inteligência do instante, em contraposição ao termo 
engenharia, que, por sua vez, caracterizaria mais um saber prévio a 
experiência, recolhido dos conceitos ou prescrições científicas 
(VOLTOLINI Et. Cols., 2018 p. 63). 
 

   Valorizar a engenhosidade mais que a engenharia é poder admitir a importância 

da função simbólica na escola, porque permite entender que a relação entre o 

professor e o aluno passa por aquilo que o professor imagina e deseja para a relação 
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educativa. Não se pode perder a dimensão dos sujeitos em detrimento da total 

valorização dos conhecimentos científicos, já que nem todo o conhecimento será 

esclarecedor, porque muito terá que ser feito e refletido na relação direta do professor 

com o aluno, sem possibilidade de antecipação ou da eliminação dos imprevistos. 

 Levar todas essas dimensões para a escola e seus sujeitos é sempre um 

desafio. No âmbito desta pesquisa, encontramos espaço para pensar essas questões 

junto aos docentes no horário das reuniões regulares de formação continuada, que 

acontecem semanalmente nas escolas públicas, como trataremos adiante.   

   

1.4 A formação continuada na escola estadual paulista: as ATPCs 

 

 Como possibilidade de realizar na formação continuada, o Governo do Estado 

de São Paulo estabeleceu a ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo). 

Anteriormente denominado HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo), nos 

ATPCs11 é importante: 

 

Considerar as demandas dos professores frente às metas e 

prioridades da escola; (...) organizar as ações de formação continuada 

com conteúdos voltados às metas da escola e à melhoria do 

desempenho dos alunos, com apoio da equipe de supervisão e oficina 

pedagógica da DE [Diretoria de Ensino] (SÃO PAULO, 2009). 

 

No trecho acima, fica evidente que é primordial às ATPCs promoverem a 

capacitação do professor para cumprir as metas da escola, dando enfoque ao 

desempenho dos alunos, o que possivelmente está relacionado às metas quantitativas 

impostas especialmente pelas avaliações externas. Também aparece como fator 

importante a ação da supervisão da Diretoria de Ensino que irá “apoiar” as ações na 

escola. Na prática da pesquisa percebemos que a Diretoria de Ensino atuava com 

sugestões e capacitações dos coordenadores pedagógicos os ajudando no que seria 

feito nos horários de ATPCs, ou seja, ainda que seja trabalhada a demanda da escola, 

 

11 Embora a legislação use o termo HTPC, adotaremos nesse trabalho o termo ATPC, já que esta 
segunda denominação é a que está em vigor desde 2012 e é também a que foi utilizada em toda 
pesquisa.  
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há uma ordem que vem de instâncias hierárquicas superiores, já que a diretoria cuida 

de várias escolas de uma determinada região.12 

A portaria nº1 da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) 

de 1996 estabelecia como objetivos das ATPCs: 

 

I. construir e implementar o projeto pedagógico da escola;  
II. articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes 
segmentos da escola, visando a melhoria do processo ensino 
aprendizagem;  
III. identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a 
redução dos índices de evasão e repetência;  
IV. possibilitar a reflexão sobre a prática docente;  
V. favorecer o intercâmbio de experiências;  
VI. promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;  
VII. acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensino-
aprendizagem. (SÃO PAULO, apud DE GRANDE, 2015, p.33). 

 

Percebe-se o grande nível de demandas feitas às ATPCs que não se resumem 

à formação docente clássica, aqui expressa como “aperfeiçoamento individual e 

coletivo dos professores”, mas englobam toda uma articulação do professor dentro da 

escola com alunos, gestão, colegas de trabalho e com a própria burocracia escolar. 

De alguma forma as ATPCs não se apresentam somente como um espaço de 

formação, mas também como um espaço de demanda, ainda mais se formos 

considerar que ela não se constrói somente dentro da escola, mas também com as 

exigências das diretorias de ensino e do próprio projeto pedagógico imposto pela 

Secretaria de Educação. Não falamos aqui da demanda do próprio professor, ainda 

que essa possa ser considerada a depender da organização da escola, que seria uma 

demanda dentro da sua experiência e dentro de seus saberes a partir do laço social 

que ele constrói. 

O cumprimento das ATPCs obedece a uma dinâmica complexa nas escolas 

dos anos finais do Ensino Fundamental, já que os professores devem se encaixar nos 

horários estabelecidos para essas aulas nas diferentes escolas em que trabalham. 

Algumas vezes um professor cumpre esses horários de forma dividida, ou seja, parte 

em uma escola, parte em outra. Esses horários são estabelecidos pela coordenação 

da escola junto aos professores de acordo com a grade horária das turmas, de forma 

 

12 O município de Guarulhos conta com duas diretorias de ensino: a Guarulhos Norte e a Guarulhos 
Sul.  
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a prejudicar o menos possível o andamento das aulas. Embora a justificativa de “não 

prejudicar o andamento das aulas” pareça muito plausível, esse espaço que deveria 

ser um espaço para a formação continuada dos professores, estudos e discussões 

pedagógicas e educacionais da escola como um todo, fica fragmentado, já que nem 

todos os professores da unidade escolar participam conjuntamente desse momento. 

Se considerarmos que cabe ao professor cumprir todas as demandas colocadas na 

portaria mencionada acima como forma de melhorar sua atuação na unidade escolar 

em que leciona, parece mesmo ser difícil estabelecer todos os objetivos como são 

colocados. Mais difícil ainda seria pensar como, a partir dessa participação tão 

fragmentada, o professor poderia ter uma atuação que lhe permita criar vínculos mais 

ou menos estáveis com seus colegas e a escola, de maneira a fazer parte de um 

projeto coletivo, assumindo uma responsabilidade compartilhada por esse projeto.   

A complexidade é tamanha que a própria legislação garante que o professor, 

em casos excepcionais, cumpra apenas uma das aulas coletivamente, podendo 

cumprir as outras de forma individual no espaço escolar, seja em forma de estudo, 

seja para atendimento aos pais e alunos (SÃO PAULO, 2014a). Com essa 

possibilidade, parece mesmo que o cumprimento dessas aulas se torna boa parte das 

vezes burocrático. Afinal, de que forma um professor cumprindo individualmente suas 

aulas de ATPCs faria jus ao “C” de “coletivo” da sigla? Por mais que o atendimento 

aos pais e alunos não se configure como “estar sozinho na sala”, ainda assim não é 

um trabalho coletivo e, tampouco, reflexivo em uma primeira instância, ou seja, no 

momento que se realiza efetivamente.  

Um exemplo prático desta complexidade que afeta diretamente a dinâmica 

escolar é o fato de professores de uma mesma série não necessariamente se 

encontrarem em ATPCs, o que seria fundamental para a elaboração de projetos 

colaborativos, além do espaço para a discussão sobre alunos e alunas nos diferentes 

contextos dos diferentes componentes curriculares. Essa dinâmica pode não só 

empobrecer o desenvolvimento dos projetos pedagógicos escolares, como 

enfraquecer a atuação dos profissionais da escola como um todo que, não raro, não 

conseguem se encontrar no espaço da escola para pensar juntos formas de atuação 

ou mesmo para trocar experiências e informações. 

O quadro de atribuições de aulas, bem como a dinâmica dos ATPCs nas 

escolas estaduais dos anos finais do Ensino Fundamental, são fatores importantes a 

serem considerados quando pensamos na educação pública estadual. A maioria dos 
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professores especialistas não consegue cumprir sua carga horária em uma única 

escola, seja pelo sistema de atribuição de aulas não ser favorável, seja pelo fato do 

componente curricular lecionado não ter aulas suficientes em um único lugar. Sendo 

assim, o professor migra entre diferentes unidades escolares, fazendo com que 

participe dos horários de ATPCs ou em uma única escola, ou parcialmente em mais 

de uma delas, fragilizando o processo de estruturação de um projeto político, 

pedagógico e coletivo consistente, como mencionado anteriormente. 

 Contribuem com este cenário as mudanças que ocorrem no quadro de 

professores das escolas estaduais na passagem de um ano letivo para o outro, haja 

vista as atribuições de aulas que ocorrem no início do ano. Isso gera certa 

instabilidade no quadro docente da unidade escolar, especialmente quando se trata 

de escolas nas periferias, já que essas são, no geral, menos procuradas pelos 

professores. 

 Há diferenças entre os professores que são concursados e os professores que 

são contratados. Os primeiros são aqueles que têm a garantia de todos os direitos 

previstos na lei, têm maior pontuação na hora da atribuição de aulas e também são 

mais estáveis com relação ao local de trabalho, ou seja, um professor concursado é, 

normalmente, “da escola”, como se costuma dizer, o que faz com que sua 

permanência na unidade escolar seja garantida. Isso permite que haja maior 

estabilidade no Projeto político-pedagógico da unidade escolar, já que garante um 

corpo docente mais coeso e sintonizado. Já os segundos são aqueles que têm aulas 

atribuídas depois dos efetivos, o que faz com que tenham uma migração maior entre 

uma escola e outra, pois a eles serão atribuídas as aulas que estão sem atribuição 

depois das escolhas dos colegas efetivos.  

 Em meados de 2019, o Governo do Estado de São Paulo propôs uma mudança 

na atribuição de aula dos professores da rede que faria com que todas as categorias 

de professores passassem a ter as mesmas normas de pontuação na hora das 

atribuições. Isso gerou uma série de críticas à Secretaria da Educação que teve as 

novas regras canceladas, após um processo judicial que resultou em uma liminar que 

retomava as regras anteriores de atribuição.  

 Ainda assim é possível ver uma grande “dança das cadeiras” entre os 

professores das escolas da rede estadual, o que nos faz acreditar que a formação de 

professores dentro da unidade escolar fica mais difícil, haja vista todas as 
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peculiaridades do processo, especialmente se queremos pensar essa formação 

dentro de um grupo em uma escola.  

 É dentro desse contexto de fortes questões político-pedagógicas que propomos 

um trabalho junto aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental em uma 

escola estadual de Guarulhos, investigando desse modo seus impasses no contexto 

escolar. É importante ressaltar isso porque, ainda que nosso enfoque não tenha 

buscado tomar como eixo essas questões, elas esbarravam frequentemente no nosso 

trabalho, seja pela expectativa que se criava sobre um trabalho em um espaço de 

formação convencional, seja pela própria demanda imposta pelas instituições que 

atravessavam e nos desafiavam ao desenvolver o trabalho.  

  



49 
 

2 UMA ESCOLA NA PERIFERIA DA PERIFERIA 

 

2.1 Histórico de Guarulhos e a formação de um território periférico 

 

Guarulhos é um dos 39 municípios pertencentes à Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), vizinho à grande capital, com aproximadamente 319 km² de 

território, o equivalente a 21% do tamanho da metrópole estadual (IBGE, 2018).  É o 

13º município mais populoso do país e o 2º no estado, com uma população estimada 

em 1.379.182 habitantes (IBGE, 2019), distribuída em 46 bairros diferentes, além da 

área do Aeroporto Internacional, que torna o município conhecido no Brasil e no 

mundo.  

O histórico do território se inicia por volta de 1560, com importantes episódios 

relacionados à apropriação de terras indígenas, o trabalho escravo em extensas áreas 

exploradas pela agropecuária e mineração, até a chegada ao século XX, ainda como 

parte do atual município de São Paulo, que já apresentava crescimento acelerado 

associado ao café. Guarulhos se torna município apenas em 1906, ainda 

majoritariamente rural e muito atrelado à dinâmica da capital do estado. 

É no início do século XX que Guarulhos recebe investimentos importantes em 

infraestrutura como a chegada de energia elétrica, a instalação da rede de telefonia e 

a inauguração em 1915 da primeira estação de um dos ramais da antiga Estrada de 

Ferro Cantareira (posteriormente conhecida como Estrada de Ferro Sorocabana). 

(GUARULHOS, 2011, p. 26). A ferrovia viria a funcionar até 1965 com uma extensão 

de pouco mais de 20 km, chegando até a base área militar de Cumbica, nas 

proximidades do atual Aeroporto. (NASCIMENTO, 2014) 

É também no início do século XX que o crescimento populacional se torna 

acelerado trazendo diferentes dinâmicas no processo de ocupação do território. 

Segundo Toledo (2011):  

 

O aumento populacional ocorrido ao longo das primeiras décadas do 
século XX, deveu-se, em grande parte, ao intenso afluxo de imigrantes 
da Europa e da Ásia, em especial italianos e japoneses, grupos cuja 
presença é ainda hoje claramente visível nos sobrenomes de políticos 
importantes e nos nomes das indústrias e empreendimentos 

comerciais da cidade (TOLEDO, 2011, p. 3). 
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 Além disso, ainda na primeira metade do século XX, Guarulhos vinha 

absorvendo cada vez mais paulistanos empurrados para as periferias devido aos 

custos de vida em sua cidade, que crescia desenfreadamente com os investimentos 

do dinheiro advindo do café nas indústrias que ali começaram a surgir.  Nas palavras 

de Gama (2009, p.17): “A evolução espacial de São Paulo claramente levaria ao seu 

transbordamento, sendo inevitável a ocupação da espacialidade de Guarulhos.”   

 O município também recebeu seus investimentos, mesmo que políticos, nesta 

expansão paulista, sem nunca perder de fato o seu lugar de periferia da grande 

metrópole. Em 1910, o município já começara sua industrialização através do 

surgimento de olarias que produziam tijolos e telhas que alimentavam o crescimento 

urbano de São Paulo (TOLEDO, 2011, p. 5-6). Na década de 1940, muitas indústrias 

chegaram ao município fazendo a prefeitura aprovar um conjunto de planos de 

loteamento e arruamentos (GUARULHOS, 2011, p. 27) que determinariam toda sua 

territorialidade, que parecia obedecer à lógica do crescimento capitalista industrial 

pouco preocupada com a ocupação populacional, especialmente no que diz respeito 

à infraestrutura e serviços à população. A periferia cresce e com ela crescem também 

diferentes problemas. 

 Nesse processo de ocupação e modificações do território, é importante 

ressaltar a inauguração das duas grandes rodovias federais que cortam o município: 

a rodovia Fernão Dias, inaugurada em 1959, e a rodovia Presidente Dutra, inaugurada 

em 1951. Ambas consolidavam uma herança de Guarulhos quanto à caracterização 

como um município de passagem: no caso da Fernão Dias, a expansão para Norte 

com ligação ao estado de Minas Gerais e mais importante ainda, economicamente, 

era a rodovia Presidente Dutra que ligava São Paulo à então capital do país, Rio de 

Janeiro.  

 Porém, além dessas características, essas importantes vias consolidaram 

Guarulhos como um município industrial, já que os loteamentos propostos pela 

prefeitura aliados a esses corredores de escoamento, incentivam a instalação das 

mais diversas indústrias na região, especialmente às margens da Rodovia Presidente 

Dutra, que teve o número de indústrias sextuplicado entre 1953 e 1956 (SANTOS, 

2006, p.149).  Não só os terrenos eram baratos, mas também a carga tributária, já que 

o município promoveu uma série de programas de isenção de impostos ao longo de 

décadas (TOLEDO, 2011, p. 10 e GUARULHOS, 2011, p. 44). Toledo (2011, p. 3), 

aponta que até 1945 as indústrias se concentravam na região central de Guarulhos, 
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já que incentivos fiscais eram aplicados nessa época e a ferrovia permitia que a 

produção fosse escoada para São Paulo. Porém, com a construção da Base Aérea 

de Cumbica e da rodovia Presidente Dutra, a concentração industrial do município se 

desloca para as zonas Leste e Sul. 

 Houve todo um esforço da municipalidade e das camadas sociais mais 

privilegiadas para atrair os investimentos para Guarulhos. As propagandas a respeito 

das extensões de terra de fácil acesso, bem como a proximidade com a cidade de 

São Paulo, coração da Região Metropolitana da qual Guarulhos faz parte, faziam parte 

das propagandas para atrair indústrias, comércio, serviços e negócios imobiliários.  

 As transformações advindas com o crescimento industrial de Guarulhos se 

expressam significantemente na ocupação do território. Uma forma de entender isso 

são os dados demográficos: em 1950 Guarulhos tinha cerca de 35 mil habitantes 

(IBGE, 1951, p.38), em 1970 a população chegou a cerca de 236 mil habitantes (IBGE, 

1971, p. 74), ou seja, praticamente sextuplicou em 20 anos. Soma-se às migrações 

da capital paulista as migrações vindas dos mais diversos estados brasileiros, atraídos 

pela riqueza econômica da região e pelas grandes oportunidades de trabalho. Esse 

enorme crescimento demográfico iria inchar as periferias do município, despreparadas 

para o recebimento de tamanho contingente populacional. Para Santos (2006): 

 

O município incorporou assim, ao mesmo tempo, características de 
cidade industrial e de periferia metropolitana, somada às localidades 
que permaneceram marcadas pela fisionomia de subúrbios. As 
alterações fizeram-se sentir na própria composição social da cidade, 
passando a ser formada por um expressivo contingente de operários, 
mas também compostas por trabalhadores em serviços formais, 
informais e desempregados (ANTUNES, 2011, p. 103 e 104). Um 
processo onde diferentes agentes sociais atuaram sobre a produção 

do espaço (SANTOS, 2006, p. 31). 
 

 Muitos bairros da periferia de Guarulhos surgiram nesse contexto, 

especialmente entre as décadas de 1970 e 1980. Ao contrário dos grandes 

investimentos e incentivos voltados para a indústria, esses bairros não receberam o 

suporte e a infraestrutura mínimas necessários. A aplicação do dinheiro advindo dos 

impostos das indústrias que se instalavam em Guarulhos para a melhoria das áreas 

periféricas não pareceu ocorrer de fato. Já em 1960 o prefeito da época, Fioravanti 

Iervolino disse em entrevista: 
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Ao contrário do que acontece em outras cidades, Guarulhos cresce de 
fora para dentro. E por motivos que não vem ao caso, formaram-se 
diversos povoados isolados dentro do município. E isso criou sérias 
dificuldades na solução de dois problemas básicos da administração 
municipal: água e esgotos (Visão, 24 de junho de 1960, p. 40 apud 
SANTOS, 2006, p. 166). 
 

 Gama (2009) acrescenta que, do início da década de 1980 em diante, o 

loteamento nas regiões periféricas começa a diminuir, devido à escassez dos terrenos 

e leis mais rigorosas que entraram em vigor. Isso vai levar ao aumento de ocupações 

clandestinas, levando ao surgimento de favelas. 

 As marcas desse processo de ocupação não planejado são visíveis na 

atualidade. As periferias são pouco ou nada verticalizadas, indicando um alto 

processo de autoconstrução residencial, em sua maior parte desabastecidas de uma 

coleta de esgoto regulamentada. Os arruamentos são precários, quando asfaltados 

apresentam buracos, com péssimo escoamento de águas pluviais que levam à 

formação de áreas de alagamento. A iluminação pública é insuficiente quando não 

inexistente. Ainda há que se considerar os impactos ambientais, como a ocupação de 

áreas de proteção ambiental (especialmente na zona Norte do município). 

 Para Santos (2006), estes espaços periféricos não são apenas distantes do 

centro de Guarulhos fisicamente, mas também em termos sociais, culturais e 

identitários. O autor defende que todo esse processo inibiu a criação de uma 

identidade guarulhense, já que a negligência em relação à periferia, afastou a 

população periférica do centro polarizador, comandado pelas camadas sociais mais 

beneficiadas que até hoje comandam os usos dos espaços da cidade. 

 Deve-se acrescentar a todo esse processo a construção e funcionamento do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. Construído em um terreno que era 

originalmente da Base Aérea Militar na área leste do município, o aeroporto passou a 

funcionar em 1985 e desde então estabeleceu uma outra dinâmica no lugar, tanto no 

sentido econômico, já que com ele os investimentos e incentivos no setor de serviços 

e turismo se tornam mais significativos, quanto principalmente no sentido espacial. 

Em decorrência da construção do aeroporto, mais uma rodovia é inaugurada, a 

rodovia Ayrton Senna (antiga Trabalhadores) que margeará o município ao sul 

trazendo uma nova opção de ligação entre a Região Metropolitana e o Vale do 

Paraíba, antes feito somente pela rodovia Presidente Dutra. 
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Colado a uma periferia desassistida, o aeroporto levou a inúmeras 

desapropriações ao seu redor, especialmente com a construção do Terminal 3, que 

passou a funcionar a partir de 2014. Essas desapropriações não ocorreram de forma 

tranquila, mas sim mediante impasses junto a uma população de trabalhadores, que 

havia, com esforço, conseguido um terreno para construir sua própria casa.  

 Ao mesmo tempo que o aeroporto trouxe essas questões, o seu dinamismo 

econômico levantou alguma esperança em alguns dos moradores dessas periferias. 

O aeroporto é comumente citado como um espaço de oportunidade para um melhor 

emprego e, consequentemente, uma melhora de qualidade de vida. Em contrapartida, 

parece que a área do aeroporto segrega ainda mais os moradores, dividindo-os entre 

os que moram “pra lá do aeroporto” (mais longe do centro) e os que moram “pra cá 

do aeroporto” (mais próximos do centro), termos coloquiais frequentemente utilizados 

para fazer referência aos espaços do município. Segundo Gama (2009): 

 

O desenvolvimento econômico alcançado com as instalações 
aeroportuárias no município não atingiu a reprodução do espaço 
urbano. O investimento em infraestrutura seguiu exclusivamente as 
vias de ligação entre os centros urbanos ao Aeroporto. As áreas 
periféricas ficaram restritas a segregação imposta pela fragmentação 
espacial intensificada com o terminal aeroportuário. A conformação do 
acesso à moradia por meio de favelas elevou as características de 
uma espoliação urbana na periferia do município. As moradias 
improvisadas em área ocupada tornaram-se comuns à paisagem 
urbana de Guarulhos (GAMA, 2009, p. 181). 
 

É dentro desse contexto de periferia “para lá do aeroporto” que a presente 

pesquisa se insere, justamente em um dos bairros surgidos a partir de 1970 no cenário 

da expansão industrial relacionada à rodovia Presidente Dutra, impulsionado pela 

“ideologia da casa própria” (ibid., p.187), ou seja, um contingente populacional em 

busca de uma moradia independente, ainda que afastada do centro urbano municipal. 

Como a área total e esse processo de loteamento não deu conta do contingente 

populacional, a escola onde realizamos nosso estudo está rodeada de espaços que 

passaram por um processo de favelização, o que contribui ainda mais para os dados 

precários quanto à infraestrutura, saúde, educação, sendo nítida a desigualdade em 

investimentos pela municipalidade. 
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2.2 O bairro onde se insere pesquisa 

 

 A escola Maria Margarida Agostinho13 está localizada em um dos bairros 

periféricos de Guarulhos que surgiram entre as décadas de 1970 e 1980, conforme 

explicado anteriormente. Vale retomar então que se trata de um bairro de ocupação 

não planejada com atendimento e infraestrutura precários. Os loteamentos do bairro 

se deram, a princípio, de forma irregular e muitas áreas públicas foram ocupadas sem 

qualquer documentação, algumas delas levaram à favelização de determinados 

locais. Leis municipais do final da década de 1990 garantiram o direito a lotes a 

algumas famílias, que puderam ter sua situação fundiária regularizada. Ainda assim, 

há uma favela dentro do bairro que sofre todo tipo de precarização estrutural. 

Foi apenas nos últimos 10 anos que o bairro ganhou sua primeira Unidade 

Básica de Saúde e a primeira Unidade de Pronto Atendimento. O hospital mais 

próximo (cerca de 20 minutos de transporte público), também foi inaugurado nos 

últimos 15 anos. A coleta de esgoto ocorre na maioria das residências regulares. 

Porém, é importante ressaltar que Guarulhos trata apenas cerca de 12% do esgoto 

coletado (PREFEITURA DE GUARULHOS, 2019), depositando a maior parte in natura 

nos rios e córregos da cidade, muitos deles vistos à céu aberto e próximos de áreas 

de ocupação irregular.  

 O bairro conta com três escolas estaduais, quatro escolas municipais e uma 

escola particular, sendo as escolas estaduais de Ensino Fundamental para os anos 

finais e Ensino Médio, e as escolas da prefeitura voltadas para Educação Infantil e 

Ensino Fundamental para os anos iniciais.  

 O arruamento do bairro é ainda precário. Há ruas sem pavimentação e ruas 

com pavimentação ruim, esburacadas e com iluminação insuficiente. Localizada em 

áreas de declives, com subidas e descidas sucessivas, a mobilidade torna-se ainda 

mais difícil para os moradores, especialmente àqueles com dificuldades de 

locomoção. O transporte público que atende o bairro se resume a poucas linhas de 

ônibus que levam aos centros comerciais próximos e à capital paulista, em um trajeto 

que demora mais de uma hora.  

 

13 O nome da escola, bem como os nomes de todos os participantes dessa pesquisa, foram trocados 
como forma de manter o sigilo do lugar e dos participantes. 
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 Afora os empregos relacionados ao setor público, como escolas e unidades de 

saúde, a população que trabalha no bairro está concentrada no setor terciário, 

especialmente em pequenos comércios. Ainda assim, pela estrutura do bairro, parece 

que a mão-de-obra que ali vive não é absorvida pelos serviços ali prestados, 

obrigando a população a buscar emprego em áreas mais distantes. O local mais 

próximo e mais promissor para isso é o Aeroporto de Guarulhos, ainda que este local 

não abarque a mão-de-obra disponível no bairro e em outros bairros vizinhos, fazendo 

com que muitos moradores mantenham as migrações pendulares para locais 

distantes, especialmente para a capital do estado.  

 

2.3 Caracterização da escola 

 

A escola estadual Maria Margarida Agostinho foi inaugurada no final de 1986, 

dentro do contexto do acelerado crescimento populacional do bairro. O nome da 

escola é uma homenagem a uma professora do bairro que, segundo relatos retirados 

de um trabalho escolar dos alunos, era “firme e exigente”.  

Em conversa com a comunidade escolar e a equipe de funcionários, a escola 

que hoje ocupa um prédio de cinco andares, já foi uma pequena escola térrea. Hoje, 

no pavimento térreo há o pátio, a área de refeitório e a cantina, seguido de três 

andares onde estão as salas de aulas, a secretaria, a sala da coordenação, a sala dos 

professores, a sala da direção, uma sala multimeios e uma de informática. O último 

andar abriga uma quadra coberta. Os banheiros estão em todos os andares e a escola 

conta ainda com um elevador de acesso controlado pelos funcionários. 

São 15 salas de aulas disponíveis, possuindo uma capacidade total de 30 

turmas em turnos de manhã e à tarde. Até 2015, a escola utilizava sua capacidade 

total em turmas de todo o Ensino Fundamental. Já em 2016, passou a oferecer apenas 

turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e desde então o número de matrículas 

vem caindo. Atualmente são 25 turmas, sendo 10 pela manhã de sextos e sétimos 

anos (cinco de cada) e 15 no turno da tarde, sendo de oitavos (oito turmas) e nonos 

anos (sete turmas). 

As turmas que chegam para o sexto ano são montadas pelas próprias escolas 

da prefeitura que automaticamente encaminham seus ex-alunos. Isso levanta 

questões interessantes, pois vários professores comentaram que quando a escola 

formava seus alunos “do início ao fim”, ou seja, do primeiro ao nono ano do Ensino 
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Fundamental, era muito mais fácil lidar com esses alunos. O coordenador pedagógico 

comentou que, no ano de 2019, a última turma que cursou todo o Ensino Fundamental 

na escola estava se formando, o que foi considerado um fato importante tanto para os 

discentes, quanto para os docentes.  

A evasão escolar é outro importante fator a ser considerado. Não raro, durante 

os encontros da pesquisa foram apresentados casos de alunos que já tinham saído 

da escola no ano anterior, ou mesmo casos comentados pelos professores em um 

dos nossos encontros que, já no mês seguinte, o aluno em questão não fazia mais 

parte do corpo discente. No início de 2019 foram computadas 870 matrículas, em 

dezembro do mesmo ano o número caiu para 760, ou seja, cerca de 13% dos alunos 

saíram da escola. Segundo o coordenador, muitos mudam da região e vão buscar 

escolas mais próximas. Ainda assim, vale lembrar que as salas de aulas comportam 

mais de 30 estudantes cada.   

Um dos pontos considerado dentre os mais problemáticos da escola, segundo 

professores e coordenação, é a falta de funcionários. Fazem parte do Quadro de Apoio 

Escolar (QAE) os cargos de agente de organização escolar e o agente de serviços 

escolares. Cabe ao primeiro: “desenvolver atividades no âmbito da organização 

escolar, relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o 

atendimento a alunos e à comunidade escolar em geral, de acordo com as 

necessidades da unidade escolar” (SÃO PAULO, 2011, não paginado), enquanto cabe 

ao agente de serviços escolares: “executar tarefas relacionadas a limpeza, 

manutenção e conservação da unidade escolar, bem como ao controle e preparo da 

merenda escolar.” (ibid., não paginado). Após a criação desses cargos, foram extintos 

os cargos de secretário de escola e assistente de administração escolar.  

Segundo dados coletados, a escola Maria Margarida Agostinho deveria contar 

com quatro agentes de organização escolar, mas atualmente há apenas dois, já que 

os outros dois estão afastados por estarem em processo de aposentadoria14. Ainda 

assim, o número é considerado insuficiente, já que cabe ao agente de organização 

escolar, entre outras funções: “acompanhar o controle da movimentação de alunos no 

recinto da escola e em suas imediações, informando à Direção da Escola sobre a 

 

14 Segundo artigo 126, parágrafo 22 da Constituição do Estado de São Paulo, “O servidor, após noventa 

dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter 
cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, 
independentemente de qualquer formalidade.” (SÃO PAULO, 2018) 



57 
 

conduta deles e comunicando ocorrências” (ibid., não paginado). Para os funcionários 

da escola, quatro pessoas na função não seriam suficientes para todo o trabalho do 

espaço escolar, já que são cinco pavimentos diferentes, corredores extensos e o 

elevador, que é sempre alvo da indisciplina dos alunos, especialmente quando se trata 

de depreciação do patrimônio. Com dois agentes de organização escolar, o 

funcionamento da escola se torna muito precário, considerando ainda que cabe a 

esses profissionais o trabalho na secretaria escolar, dando todo o auxílio necessário 

à direção, coordenação e professores. O número de profissionais do QAE parece ser 

insuficiente no estado como um todo, o que dificulta ainda mais uma resposta positiva 

à solicitação de envio de novos agentes para a escola em questão, ou seja, por mais 

que a equipe da escola solicite novos profissionais, eles nunca são remanejados para 

lá, seja por falta de quadro de funcionários na Diretoria de Ensino, seja pelo pedido 

de transferência de outras unidades para esta não seguir adiante.    

Atualmente, a escola conta com 49 professores no seu quadro de funcionários, 

sendo que deste total quatro estão em afastamento médico. A substituição desses 

quatro profissionais é lenta, levando a longos períodos que os estudantes ficam sem 

professores de determinada matéria. Algumas turmas chegaram a ficar dois meses 

sem professor de matemática, outras permaneceram 40 dias com o mesmo problema. 

Quando pergunto se não é possível solicitar que outro profissional venha assumir 

essas aulas, o coordenador diz que isso é feito, mas que na ausência de um 

profissional que assuma o cargo via Diretoria de Ensino, a atribuição volta à escola, 

que fica no aguardo de um professor que venha assumir as aulas. Além de 

professores em licença médica, há também os que entram em licença premium e há 

ainda os que são afastados do cargo de docência e remanejados para o setor 

administrativo, devido a situações de ordem psiquiátrica que impedem o docente 

voltar à sala de aula como professor regular. Neste caso, nenhum profissional é 

enviado à escola para que as aulas do professor afastado sejam cumpridas. 

Quanto à permanência do quadro de professores na escola, o coordenador 

comenta que há alta volatilidade dos docentes, sendo poucos os que permanecem 

muito tempo na equipe. Segundo relato do mesmo coordenador, em dois anos o corpo 

docente mudou consideravelmente, com exceção de cerca de três professores que 

estão na escola há mais de 20 anos. Ele atribui a grande mudança do corpo docente 

às diversas medidas que foram tomadas nesses anos, que levaram alguns 

professores a discordarem do que estava sendo feito na escola e a se desligarem 
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dela. O próprio grupo de professores comenta que com a entrada do novo 

coordenador há dois anos mudanças significativas ocorreram, especialmente porque 

a escola começou a ficar mais organizada, com mais regras e uma exigência maior, 

sendo esse último fator o principal vetor para que houvesse uma evasão de 

professores, como comentado anteriormente. 

A maior parte dos professores da escola pertencem às categorias F, L e O, ou 

seja, não são professores concursados, mas sim contratados (PEBSP, sem data, não 

paginado). Ao que parece, a escola Maria Margarida Agostinho sofre com a falta de 

estabilidade de docentes na escola, já que a rotatividade de professores é grande. 

Considera-se que isso aconteça especialmente por se tratar de uma escola de 

periferia, atraindo um menor número de professores concursados e professores 

contratados que permanecem por um tempo e se deslocam para outras unidades mais 

centrais quando surge a oportunidade. 

Este é um ponto sensível na educação estadual de São Paulo, já que a alta 

rotatividade dos professores fragiliza não só o projeto, mas a própria forma de 

consolidar uma identidade escolar, importante para o desenvolvimento pedagógico e, 

mais ainda, para a construção do laço social entre os sujeitos que ali convivem. 

O cargo de direção da escola também não é ocupado por um profissional 

concursado. Como o número de profissionais nessa condição é pequeno, algumas 

escolas, especialmente as mais periféricas, acabam tendo o cargo de direção 

ocupado por um professor designado por sua pontuação, ou seja, a designação não 

tem relação direta com aptidão ou competência para o cumprimento do cargo. Muitos 

professores, cansados da sala de aula e com alta pontuação, acabam ocupando 

esses cargos em escolas sem profissionais concursados. O cargo da vice direção é 

também um cargo de confiança, assim como o cargo de coordenação (TAKASASHI; 

CAESAR; PORTILHO, 2017). 

O cargo de coordenação é o cargo de gestão mais próximo dos professores. 

Para ser coordenador é preciso apresentar um projeto e fazer entrevistas com a 

direção escolar e a supervisão de ensino. O coordenador é então um professor que 

deixa suas atribuições de sala de aula para cumprir com o cargo e como isso ocorre 

na escola que esse professor já leciona, sua proximidade com os profissionais é ainda 

maior (LIMA & SANTOS, 2007). 

Na escola Maria Margarida Agostinho, o coordenador parece ter um papel 

central no seu funcionamento, atuando de forma muito mais efetiva que a direção e a 
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vice direção. No acompanhamento da prática escolar e na escuta dos professores, o 

coordenador parecia cuidar de aspectos que vão além do próprio cargo, ou seja, dos 

aspectos pedagógicos em si, até o atendimento aos pais, aos alunos e alunas e a 

liderança na tomada de decisões. Cabe ao coordenador pedagógico a gestão do 

momento da ATPC, mencionado anteriormente, que correspondia, até o final de 2019, 

a uma carga máxima de três aulas semanais a serem cumpridas nas escolas que o 

professor leciona15.  

As ATPCs na escola são realizadas em dias diferentes com cargas horárias 

semelhantes: às terças-feiras são duas aulas pela manhã e uma no horário da tarde 

e às quintas-feiras, inverte-se, ou seja, duas aulas no período da tarde e uma no 

período da manhã.  Devido à complexidade nos horários, a escola sofre dos mesmos 

problemas mencionados no capítulo anterior, ou seja, nem todos os professores da 

mesma série participam do mesmo horário de ATPC, pois alguns cumprem sua carga 

completa dessas aulas na escola, outros cumprem em outra escola e há ainda os que 

cumprem parcialmente nesta escola e uma parte em outra. Ainda assim, as reuniões 

às quintas-feiras à tarde contam com um número de professores presentes 

expressivo, cerca de 20, e foram nessas que desenvolvemos esta pesquisa, como 

será relatado mais adiante. 

Todas as reuniões de ATPCs possuem lista de presença e ata que é feita pelos 

próprios professores em forma de revezamento, ainda que nem todos participem 

dessa escrita. Alguns se oferecem para fazer a ata, mas na maior parte das vezes é 

o coordenador que elege quem fará esse trabalho. Todas essas atas podem ser 

conferidas pela Diretoria de Ensino para que haja um acompanhamento maior do 

trabalho, ou provavelmente, uma garantia de que o trabalho tem sido feito. 

Em 2014, Governo do Estado de São Paulo lançou um documento orientador 

apresentando não só as demandas legais dos horários e ATPCs, como também 

trazendo sugestões práticas para serem realizadas nesse momento (SÃO PAULO, 

 

15 Até o final do ano de 2019 prevalecia a Resolução nº8 da Secretaria da Educação de 2012 que 
estabelecia um mínimo de uma aula de ATPC, para jornadas de até 3 horas semanais, e um máximo 
de 3 aulas de ATPC, para jornadas de 35 a 40 horas semanais. Com as novas formulações da 
Secretaria a serem executadas a partir de 2020, os professores e professoras da rede estadual 
manterão o número mínimo de aulas em ATPC para as jornadas de até três horas semanais, mas 
aumentarão significativamente o número máximo de ATPCs, que será de sete aulas semanais para as 
jornadas de 35 a 40 horas semanais. Além das ATPCs, os docentes recebem por ATPL (Aula de 
Trabalho Pedagógico Livre), que pode ser realizada fora do ambiente escolar e também variam de zero 
a 14 aulas de acordo com a carga horária do professor. 
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2014). Além disso, a plataforma online da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo é alimentada frequentemente com materiais disponíveis aos coordenadores 

para uso nessas reuniões. Isso parece importante de ser salientado porque na escola 

onde ocorreu a pesquisa o coordenador parecia muito preocupado em fazer com que 

os momentos das ATPCs não só fossem produtivos, mas que também seguissem as 

recomendações do Estado.  

Foi dentro desse contexto que iniciamos o trabalho na escola, conforme será 

relatado nos próximos capítulos. 
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3 O ENCONTRO ENTRE A PSICANÁLISE E A ESCOLA 

 

3.1 A pesquisa em psicanálise na escola 

 

O uso da psicanálise em uma pesquisa acadêmica tem como premissa levar 

em consideração a subjetividade dos sujeitos, o que, na maior parte das vezes, é 

negligenciado pela academia, sobretudo porque ainda predomina a ideia positivista 

de que o conhecimento científico deve ser produzido da forma mais neutra possível, 

ou seja, desconsiderando as subjetividades não só dos que participam da pesquisa, 

como também daqueles que a fazem. 

Resistimos à ideia majoritária de uma ciência dita objetiva e ratificamos a 

posição de que a realidade psíquica inconsciente de todos os envolvidos em uma 

pesquisa acadêmica deve ser considerada. Essa realidade psíquica inconsciente, 

segundo Diniz (2018, p. 113), aparece como forma de resistência à objetividade 

comumente exigida em uma pesquisa científica. Para a autora, mais do que pensar 

em resistência, é importante considerar que o processo de pesquisa em psicanálise 

envolve o conhecimento, o saber e a dimensão inconsciente do pesquisador. 

O conhecimento seria aquilo que já está disponível na cultura e que podemos 

aprender, como o que acontece na escola, já o saber seria o conhecimento apropriado 

por esse pesquisador, “contendo também uma dimensão inconsciente (que o move 

ou paralisa na sua produção ou apreensão do conhecimento)” (ibid., p. 114). Neste 

sentido, é preciso considerar que elementos como as resistências e as fantasias do 

pesquisador são inerentes ao processo da pesquisa, já que a dimensão do saber não 

pode ser desconsiderada.  

Ao optarmos por uma pesquisa de campo baseada em um estudo de caso, em 

uma escola estadual paulista da periferia do município de Guarulhos, consideramos 

que nem conhecimento, nem saber e nem a dimensão inconsciente do pesquisador 

pode ser ignorada. 

 

É o método clínico que considera o processo e o produto que permitirá 
o exercício de nos colocarmos em duas posições: uma em que há 
mistura com o objeto de estudo e uma outra posição em que 
observamos como ocorreu essa mistura, buscando descrevê-la 
objetivamente e não a escamoteando, como pretendem muitos 
teóricos (ibid., p. 114). 
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Dessa forma, consideramos que faz parte da pesquisa não só o objeto, mas a 

própria relação que o pesquisador estabelece com ele que, ainda que subjetivo, é 

elemento importante dentro da pesquisa, afinal um objeto de pesquisa é uma 

construção do próprio pesquisador. 

Freud, considerado o pai da psicanálise, fez uso dos estudos dos seus casos 

clínicos para escrever toda sua obra. Diniz (2018) nos traz uma afirmação importante 

a esse respeito: “Os casos estudados por ele são considerados fracassados do ponto 

de vista da cura; no entanto, ele não os escondeu ou os negligenciou, fazendo parte 

de sua construção teórica” (ibid., p. 111). O que nos importa nessa afirmação, 

sobretudo, é pensar que quando trabalhamos com um estudo de caso estamos 

sujeitos aos diferentes percalços do encontro com o outro, o que não deve ser 

escamoteado quando produzimos e refletimos sobre o nosso trabalho acadêmico. A 

ideia de que a pesquisa científica deve trabalhar apenas com resultados considerados 

de sucesso, deve ser superada.  

O método clínico, como exposto por Diniz (idem), parece ir ao encontro daquilo 

que propomos no nosso trabalho, já que esse método parte do discurso do sujeito, 

sem ter a pretensão de um trabalho terapêutico. Isso significa que, ainda que leve o 

termo clínico no nome, não se pretende a realização de uma análise pessoal nos 

moldes do consultório, mas sim a valorização da dimensão singular do sujeito.   

Além disso, é importante considerar que as relações entre os sujeitos são 

sempre mediadas por um Outro que “nos vincula e ao mesmo tempo separa, pela 

incidência da fantasmática singular de cada sujeito” (REVAH, 2020, p. 117), 

remetendo-nos às posições subjetivas desses sujeitos e suas relações com o saber 

aliado à investigação de como o conhecimento é construído. Tudo isso se faz com 

base em uma importante triangulação: inconsciente, material recolhido e teoria (DINIZ, 

2018, p. 115).   

O material recolhido em campo é o cerne da pesquisa. Com ele é possível 

articular a teoria e levantar hipóteses que futuramente podem se configurar em 

diferentes questões que abram vias de elaboração do que se faz na escola. Além 

disso, considerar a dimensão inconsciente é considerar o discurso do Outro “em que 

o sujeito recebe, sob a forma invertida que convém à promessa, sua própria 

mensagem esquecida.” (LACAN, 1998, p. 440). Neste caso, o Outro implica os 

discursos que circulam no campo da educação escolar e que aparecerão em nosso 

material de campo – as falas e os diálogos com os professores.  
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Sendo o nosso trabalho pautado nos impasses e diálogos dos professores 

entre eles, com a coordenação, com os alunos e conosco, é importante reconhecer 

que sempre haverá algo da ordem do desconhecido, pois faz parte do método não 

ignorar a emergência do inconsciente, ainda que isso não signifique dar respostas 

prontas, como muitos professores anseiam no intuito imediato de aliviar suas 

angústias. 

Importante salientar também que o trabalho com estudo de casos a partir do 

método clínico, leva-nos a pensar que a narrativa dos professores traz uma verdade 

a partir do que é dito e não uma verdade incontestável, ou seja, não existe uma 

verdade absoluta, porque a verdade se faz a partir da posição dos sujeitos que estão 

implicados e é decorrente do desejo e da ordem de castração de cada um. Dessa 

forma, não se deve considerar o que é dito sem considerar quem o disse, visto que a 

verdade só se configura a partir de um sujeito desejante e, portanto, é sempre parcial. 

  

3.2  A proposta apresentada na escola 

 

Ao chegar à escola, nos interessava muito poder trabalhar as experiências dos 

professores com os alunos que apresentassem alguma questão relacionada ao laço 

estabelecido entre eles e assim também investigar quais eram as situações de 

impasses em uma escola pública da periferia e como os professores lidavam com 

elas. Tínhamos muita clareza, como mencionado anteriormente, que não nos 

interessava propor uma formação de professores nos moldes tradicionais, ou seja, 

queríamos, acima de tudo, deixar claro que não se tratava de fazer ali um curso, uma 

aula, uma palestra. 

Neste sentido, levamos aos professores no primeiro encontro a ideia de 

trabalhar o que chamamos naquele momento de co-elaboração, justamente para 

ressaltar a ideia de (re)elaborar coletivamente situações ou experiências ocorridas na 

escola, ou especificamente nas salas de aula, que envolvessem docentes e discentes.  

Um desafio se apresentava na nossa frente, pois levar para a escola um trabalho em 

horário de ATPC poderia causar uma expectativa contrária àquelas que pretendíamos, 

uma vez que, como relatado no capítulo um, esses momentos de reunião são 

frequentemente entendidos como espaços de formação nos moldes formais do termo. 

Para nós, não nos interessava o lugar de mestre, tão comumente ocupado por aqueles 
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que levam propostas para uma escola pública sem estar vivendo naquele ambiente 

cotidianamente. 

Ao ouvir e propiciar momentos de fala com os professores, o que pretendíamos 

era poder fazer intervenções pontuais diante de suas falas na expectativa de criar 

aberturas para pensar outras formas de lidar com seus alunos. Não se tratava de uma 

dica, ou uma opinião, mas muitas vezes de uma questão, um comentário ou até uma 

outra possibilidade de pensar.  

Se consultarmos o dicionário etimológico, elaborar vem do latim elaborare que 

significa “preparar, formar, ordenar” (CUNHA, 1982, p.286). Nenhum desses 

significados foi pensado quando houve o uso desse termo, afinal, não nos atraía a 

ideia de formação nos moldes clássico, como já mencionado anteriormente, tampouco 

de preparar os docentes ou colocar uma certa ordem. O uso de elaboração vem muito 

mais de uma inspiração psicanalítica, considerando o termo durcharbeiten16 que 

aparece em Freud primeiramente em 1895 em “Estudos sobre a histeria” e depois, de 

forma mais específica em 1914 em “Recordar, repetir e elaborar”.17  

Neste segundo texto, Freud fala da elaboração como algo que vem após a 

interpretação de uma resistência, sendo necessário “dar ao paciente tempo para 

conhecer melhor esta resistência com a qual acabou de se familiarizar, para elaborá-

la, para superá-la, pela continuação, em desafio a ela, do trabalho analítico segundo 

a regra fundamental da análise” (FREUD, 1914, p.170). 

Interessava-nos nos inspirar então na elaboração como aquilo que vem de um 

trabalho que envolve em alguma medida o inconsciente e que parte de uma 

experiência.  

No caso da escola, tratava-se de um trabalho com um coletivo, o que 

reconhecemos ser diferente da elaboração individual dentro do consultório. Ainda 

assim, a ideia de co-elaboração envolvia partir de experiências narradas para 

possibilitar, graças à circulação da palavra no grupo, novas formas de ver e pensar as 

questões que surgiam na relação com os alunos e que, muitas vezes, repetiam 

 

16 O termo durcharbeiten é comumente traduzido por elaboração, como no texto “Recordar, repetir e 
elaborar” utilizado neste trabalho. Porém, alguns autores preferem o uso da palavra “perlaboração” 
para a tradução do termo alemão (LAPLANCHE & PONTALIS, 2001), ou admitem o uso de ambos 
(ROUDINESCO, 1998) 
17 A proposta de pensar em uma co-elaboração à luz do conceito psicanalítico de durcharbeiten surgiu 
a partir de discussões e orientações com o professor Daniel Revah, especialmente após a realização 
da pesquisa em campo.  
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determinados padrões ou determinadas formas cristalizadas no discurso pedagógico 

que operam à maneira de uma resistência inconsciente que repete esses padrões e 

coloca os professores no lugar da queixa que os imobiliza.   

No primeiro encontro, focamos na nossa apresentação pessoal e na 

apresentação da proposta em linhas gerais, além de privilegiarmos a escuta livre dos 

professores e observarmos um pouco a dinâmica do grupo. Nos preocupamos em 

apontar dois pontos da proposta que nos pareciam importantes: a valorização da 

própria experiência dos professores com seus alunos e a intenção de levarmos 

elementos para que pudessem contribuir com as nossas discussões no grupo.  

A ideia não era avançar em uma conceitualização em si, criar ou pesquisar uma 

nova metodologia de intervenção, porque se tratava muito mais de trabalhar com a 

narrativa dos professores sobre seus alunos e os acontecimentos na sala de aula e 

na escola, do que realizar uma investigação sobre metodologias de intervenção em 

grupos inspirada na psicanálise, ainda que essas metodologias nos servissem de 

pontos de referência e reflexão do trabalho. A princípio, pensávamos em investigar 

situações que envolvessem os professores com seus alunos psicóticos, somando a 

isso um trabalho grupal que contribuísse com a escola para encontrar outras formas 

de lidar com essas crianças que não as excluíssem do convívio social ou as 

estigmatizassem. Porém, os rumos foram tomando outros contornos na medida em 

que fomos delineando o trabalho a partir da fala dos professores, como veremos mais 

adiante. 

Ainda assim dois pontos pareciam importantes: partir da escuta da fala dos 

professores sobre suas experiências, especialmente daquelas em que se deparavam 

com algum impasse ou alguma situação difícil com seus  alunos, para desse modo 

trabalhar ali os pontos de cristalização18 dos discursos e criar outras possibilidades de 

posicionamento subjetivo que não fossem capturadas pelas respostas padronizadas 

que circulam nos discursos pedagógicos; e ter como interlocutores trabalhos no 

campo da conexão da psicanálise e da educação no que se refere ao trabalho com 

grupos ou à formação de professores.  

 

18 A ideia de pontos de cristalização se inspira no conceito de pontos de ressonância, desenvolvida por 
Daniel Revah (2004). Segundo o autor: “os pontos de ressonância a princípio poderiam ser 
considerados isoladamente, como elementos discursivos que se afirmam em função da sua insistente 
e crescente presença na fala. E em parte é por isso que aqui são chamados de pontos de ‘ressonância’, 
de ressonância social, pois repetem-se nas falas de inúmeros sujeitos.” (p. 73) 
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3.3 Dispositivos psicanalíticos de intervenção em grupos no campo da 

educação   

 

São várias as possibilidades da psicanálise chegar à escola. Desde um olhar 

mais externo, que pode utilizar o ambiente de ensino como ponto de discussão de 

teorias, até uma atuação mais direta, como trabalhos in loco com professores ou 

funcionários. A interlocução entre psicanálise e escola já ganhara espaço nos próprios 

escritos de Freud (1914), quando, baseado em sua própria experiência escolar ao 

falar em uma de suas conferências, traz um breve retrato sobre a relação dos alunos 

com seus professores e como esta influenciava o aprendizado dos estudantes.  

Atualmente tem surgido espaços dentro e fora da escola que possibilitam essa 

interlocução. No caso deste trabalho, propomo-nos a estar dentro da escola em um 

espaço reservado às reuniões de professores como forma de, à luz da psicanálise, 

contribuir com os diálogos e discussão dos impasses dos professores. Anteriormente, 

acompanhando uma experiência em uma escola dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental19, foi possível notar que a maior parte dos docentes procuravam 

respostas aos seus impasses como se fosse possível obter soluções às situações por 

eles relatadas de forma bem direta, dizendo, por exemplo, como deveriam agir. 

Atentos a esse fato e esperando promover algo que se diferenciasse disso, 

pretendemos deixar claro, logo no primeiro encontro na escola Maria Margarida 

Agostinho, que nossa proposta se aproximava mais da ideia de co-elaboração (como 

explicado anteriormente), do que de exposição.    

A tentativa de trabalhar através do diálogo do grupo, onde a palavra circularia 

de forma mais ou menos livre, possibilitando alguma elaboração a partir das narrativas 

dos docentes com o intuito de abrir novas perspectivas, seria atravessada por 

intervenções feitas pelos pesquisadores baseadas na teoria psicanalítica. 

Considerando isso, procuramos como referencial teórico não apenas os 

conhecimentos básicos da psicanálise, que evidentemente serviriam como 

balizadores do nosso diálogo com as narrativas dos professores, mas também 

 

19 Trata-se de uma experiência em uma atividade de extensão realizada em 2018 pelo professor Daniel 
Revah em uma escola pública.   
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diferentes trabalhos com grupos de professores que também consideram a 

interlocução psicanálise, educação e escola.  

Ainda que nossa proposta não pretendesse testar nenhum dispositivo em 

específico, nosso trabalho se configurou através do diálogo com ao menos quatro 

deles: o trabalho com grupos que aqui denominaremos antiformação docente, nome 

assim definido em decorrência da publicação de Voltolini e colaboradores (2018); a 

proposta da conversação, trabalhada em diversos grupos como os do NIPSE – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação – FAE-UFMG (MIRANDA 

et.al., 2006; MIRANDA & SANTIAGO, 2010, MIRANDA, 2010); o trabalho com análise 

de práticas profissionais de orientação psicanalítica (BLANCHARD, 2000; AGUIAR, 

2014) e o trabalho com as Escolas Protagonistas desenvolvido pela Escola 

Terapêutica Lugar de Vida (KUPFER, PATTO, VOLTOLINI (Orgs.), 2017; PESARO, 

KUPFER, DAVINI (Orgs.), 2020). 

 

3.3.1 O dispositivo grupal e a antiformação docente 

 

A proposta desenvolvida por Voltolini e colaboradores tem como uma das 

inspirações os grupos Balint, criado pelo médico e psicanalista Michael Balint que 

propunha, dentro das ciências médicas, um dispositivo que trabalhasse as relações 

transferenciais e contratransferenciais entre médicos e seus pacientes. Embora o 

trabalho proposto por Voltolini seja com professores, o autor aponta que a inspiração 

em Balint se dá pelo fato do trabalho estar “a meio caminho do âmbito profissional 

formativo e do pessoal” (VOLTOLINI e cols., 2018, p.91) e por ter algo de analítico, 

ainda que não seja uma análise. Esse pressuposto nos parece interessante porque 

deixa claro que não se trata de uma terapia em grupo, mas sim de um trabalho que 

considera o âmbito da clínica psicanalítica. Isso teria relação com o fato de que não é 

um trabalho que visa a cura, como se costuma pensar quando se fala em clínica, mas 

sim na análise daquilo que é singular, ou seja, um trabalho que atue na ordem da 

transferência dos sujeitos envolvidos.  

Sobre a transferência, vale ressaltar que os grupos Balint, visavam a evolução 

profissional dos participantes através da reunião destes em pequenos grupos, em 

torno de doze profissionais com atividades homogêneas, convidando-os a falar de 

situações de sua experiência profissional. Nestes grupos havia o papel do monitor-

animador, um psicanalista que, em geral, era também médico, ou seja, com uma 
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profissão idêntica à dos participantes. Ao psicanalista do grupo cabia justamente 

facilitar o trabalho de análise e a consciência dos aspectos transferenciais e 

contratransferenciais nas situações de interação profissional-sujeito, o que nos parece 

uma base importante quando se pretende a prática em grupos com um viés 

psicanalítico.  

Um fator interessante a se pensar é que Balint estimava que dois anos seriam 

necessários para que os profissionais percebessem uma evolução em sua prática 

(BLANCHARD-LAVILLE & FLABET, 2000), o que, no nosso caso, seria impossível de 

se aplicar nessa pesquisa, mas que de alguma forma nos permitiu refletir sobre quais 

seriam os efeitos com um trabalho realizado em um tempo cronológico inferior a isso. 

Em outras palavras, que tipo de resultados poderíamos colher no diminuto tempo de 

realização dessa pesquisa? Ou melhor, seria possível colher algum resultado, 

considerando o tempo reduzido, mas também a diferença entre um grupo de médicos 

e um grupo de professores? Trataremos disso no próximo capítulo. 

Vem do trabalho de Balint a ideia de falar daquilo que manca, um impasse, algo 

que aparentemente tenha dado errado ou não funcionou, e não daquilo que deu certo, 

ainda que isso enfrente as resistências narcísicas dos participantes. É também 

solicitado ao participante que relate o caso sem interrupções e de forma livre (sem 

anotações), para só então os demais participantes do grupo poderem falar sobre o 

caso relatado, ainda que seja um desafio se manter só na escuta. Esse sempre nos 

pareceu ser um ponto importante na proposta a ser levada à escola, afinal, é comum 

se manter no lugar de fala que relata os sucessos obtidos nas práticas. Faria parte do 

nosso papel poder também sustentar um lugar de escuta que não fosse propiciar falar 

somente das situações bem sucedidas e que, ao mesmo tempo, não se preocupasse 

em levar contribuições que instantaneamente pudessem ver a situação dessa forma, 

ou seja, nos interessava ver “aquilo que manca” sem propor uma muleta.  

Esse posicionamento está relacionado a retirada da figura do mestre, fazendo 

com que o analista que participa do grupo não seja o detentor do saber que se procura, 

como indicou Balint e como o dispositivo da antiformação docente também deixa claro, 

já que este se propõe a não trazer “respostas técnicas que trariam mais facilmente a 

sensação de progresso” (VOLTOLINI e cols., 2018, p. 92), mas sim aquilo que levaria 

à “referencialização das implicações” (ibid.). Talvez fosse esse um dos maiores 

desafios a ser adotados por nós na nossa escuta com os professores, já que cabia a 

nós, psicanalistas, tentar sair desse lugar do mestre toda vez que éramos colocados 
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nele. Provavelmente o fato de estarmos em um grupo já formado previamente, tornara 

esse posicionamento mais difícil, já que juntos, os professores resistiam mais à ideia 

de não ter um referencial técnico claro e objetivo a seu dispor.  

Além da proposta Balint, o dispositivo da antiformação docente, toma como 

referência a técnica do cartel de Jacques Lacan, originalmente utilizado em grupos de 

analistas: 

 

Trata-se de um dispositivo grupal de trabalho que visa equacionar a 
transmissão de um saber e que pretende contornar os vícios e 
impasses daquele orientado pelo par mestre-discípulo, ou mesmo 
daquele constituído desde o saber universal, acumulado, elaborado ao 
modo enciclopédico (ibid., p.98). 
 

Como colocado acima, o cartel traz uma contribuição importante que é pensar 

o grupo de forma mais horizontal, ou seja, sem que haja uma centralidade em um 

líder, possibilitando a saída de um discurso universitário onde predomina a 

transmissão de um conhecimento. Por isso mesmo, ao propor o cartel, pretende-se 

mais algo que circule em torno do discurso da histérica, visando a instalação do 

enigma, ainda que a queixa, mesmo que interrogativa, seja resistente. 

Por isso mesmo que o dispositivo do cartel propõe a figura do mais um, que é 

aquele que vai garantir a instalação do enigma, permitindo que a tarefa se instaure no 

grupo ou que o grupo não se desvie dela, tarefa essa voltada ao saber. 

O funcionamento se dá por um sistema solidário e solitário porque ao mesmo 

tempo que há um grupo que trabalha em prol de uma mesma tarefa, onde há uma 

estudação conjunta que considera os processos transferenciais, há uma relação com 

o saber que é único, é de cada um. O efeito é solitário, mas o processo é solidário 

(VOLTOLINI E COLS, 2018). 

O cartel propõe, através de um interesse comum, o estudo como uma tarefa 

que leve a uma produção final, uma escrita, que é individual. Não há um propósito 

terapêutico e tampouco a ideia de resolver um impasse, mas sim resolver a tarefa 

proposta em um prazo determinado. 

Ainda que a técnica de cartel pudesse nos servir como inspiração para o 

trabalho, como o foi para o dispositivo aqui discutido, foi o que ficou mais distante da 

realização prática. Isso porque, primordialmente no caso do cartel, a tarefa a ser 

realizada deve ser muito clara a todos os que participam, o que não ocorria no nosso 

caso. Como se tratava de um trabalho de escuta dos impasses e diálogos dos 
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professores, não havia de fato uma tarefa ali instalada, além do grupo ser numeroso, 

o que impede, de alguma forma, um comprometimento com a tarefa em si, já que a 

narrativa se dilui entre os diversos participantes e o propósito da tarefa se perde. Ainda 

assim, poder pensar que a tarefa é parte de uma implicação singular dos sujeitos que 

participam de um grupo é fator interessante a ser considerado de forma mais precisa 

em estudos futuros. 

 

3.3.2 A conversação 

 

O dispositivo de conversação nasceu na França na década de 1990 com 

Jacques Allain-Miller, baseado no conceito de associação livre criado por Freud em 

1895. Na associação livre, o paciente fala tudo aquilo que lhe vem à cabeça, sem 

qualquer tipo de programação prévia, ou qualquer ensaio de discurso para ser dito ao 

analista. Ao implementar essa técnica que, vale lembrar, fora criada por Freud 

inspirada nos casos de suas pacientes - sobretudo depois de uma delas pedir para 

que ele parasse de intervir e a deixasse falar mais livremente (FREUD, 1893-1895) - 

pretendia-se que viesse à tona aquilo que está no inconsciente, o que permitiria o 

tratamento do paciente para além do sintoma. 

Baseado nisso, Miller propõe grupos de conversação entre analistas apostando 

em uma “associação livre coletivizada” (MIRANDA & SANTIAGO, 2010, p.2), onde se 

prioriza a circulação da palavra na aposta de um certo efeito de saber entre os sujeitos 

participantes. 

O dispositivo da conversação foi levado às escolas no intuito de fazer essa 

palavra circular entre professores, através da formação de grupos que ocorrem dentro 

do próprio ambiente escolar. “No dispositivo das Conversações com professores, o 

que um diz pode ressoar no outro participante, evocando o seu ser e convocando sua 

subjetividade.” (ibid., p.4). O que se espera, a princípio, é o relato da queixa, 

emergindo especialmente o mal-estar desses professores nas diferentes situações do 

cotidiano escolar. O fato do dispositivo da conversação ser aplicado dentro das 

escolas, relacionava-se de alguma forma com o nosso trabalho, pois também nos 

propomos a estar dentro do ambiente escolar. Há uma grande diferença em estar em 

um grupo dentro da escola porque esse próprio ressoar no outro, como mencionado 

por Miranda & Santiago anteriormente, dá-se dentro de um contexto pré-estabelecido. 

No nosso caso, por se tratar de um espaço de reunião obrigatória, a subjetividade que 
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emergia aparecia também nas próprias brincadeiras feitas entre os professores que, 

ainda que não fosse proposital, pareciam, de alguma forma, aproveitar o ambiente 

para demarcar certos lugares, como o lugar do professor mais bravo, o lugar do 

professor mais amigo dos alunos, o lugar do professor mais respeitado e assim por 

diante. Um outro fator de muita ressonância no nosso trabalho era a participação do 

coordenador pedagógico que validava com os professores esses lugares 

estabelecidos por eles mesmos.  

Outro importante ponto da conversação são os três momentos a que se propõe: 

denegação, subjetivação e reconciliação, inspirados nos tempos lógicos proposto por 

Lacan – instante de olhar, momento para compreender e momento de concluir 

(LACAN, 1966). Na denegação se acolhe a queixa do professor, que vem permeada 

de desvios dos fatores extraescolares ou mesmo de defesas, quanto à sua atuação 

com os alunos. Na subjetivação é onde surgem os questionamentos do professor, 

ponto importante para as reflexões em conjunto, até a chegada à reconciliação, onde 

o desejo de ensinar se sobressai e as possibilidades passam a emergir (MIRANDA & 

SANTIAGO, 2010). 

Se pensarmos nesses três momentos no âmbito desta pesquisa, parece-nos 

muito evidente como o momento de denegação pode se estender por diversos 

encontros, caso não haja algum questionamento externo, ou seja, alguma fala que 

interrompa esse processo. Neste sentido, no espaço da conversação realizado dentro 

da escola, cabe ao psicanalista que coordena o grupo fazer cortes e mediações 

contribuindo para que os professores passem do sintoma à interrogação, abrindo 

novas possibilidades de pensar a própria prática. Não se trata de trazer receitas, mas 

de pontuar o que surge como surpresa na perspectiva de que “o desejo inconsciente 

inova” (MIRANDA, 2010, p. 158). Poder na investigação dos impasses e diálogos dos 

professores contribuir para que esse desejo inconsciente de fato pudesse ser 

inovador, ou seja, para que servisse à atuação e ao olhar dos professores com seus 

alunos, seria talvez a maior das nossas expectativas, ainda que nada pudesse ser 

garantido, como a própria psicanálise nos diz desde o início. 

Vale lembrar que a conversação não é um dispositivo de formação, mas sim 

um dispositivo que, através de uma investigação, propõe uma intervenção que procura 

atuar diretamente com o mal-estar do professor, levando a efeitos terapêuticos e uma 

modificação do problema. Tratando-se de um dispositivo psicanalítico, é importante 

deixar claro que não se pretende dar garantias ou dissolver mal-entendidos, mas 
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trazer sentidos, “fazer emergir o real que toca em cada um” (MIRANDA et.al., 2006 

s/p), permitindo a reflexão individual dos sujeitos envolvidos. No caso deste trabalho, 

não nos preocupamos em verificar os efeitos terapêuticos que nossa investigação 

poderia levar, o que significa que não tivemos nem como propósito e nem como 

análise final dos resultados alguma confirmação a esse respeito. Ainda assim, 

entendemos que o dispositivo da conversação aponta para algo importante que é a 

possibilidade disso ocorrer, especialmente porque ao trabalhar dentro do espaço 

escolar, como estrangeiros dele, algum efeito da ordem de quem vem de fora pode 

ocorrer, tomando o cuidado para não se estabelecer, como já fora mencionado, no 

lugar daquele que dá garantias ou abrandar o mal-estar docente. 

Em linhas gerais, a conversação nos ajudou a pensar nos desafios de um 

trabalho realizado dentro do ambiente escolar, além da reflexão sobre os diferentes 

momentos que um trabalho como esse pode ter, sem perder de vista o papel do 

psicanalista, no caso nós pesquisadores, dentro da dinâmica do grupo. 

 

3.3.3 Análise de práticas profissionais  

 

Claudine Blanchard-Laville, professora, pesquisadora e psicanalista francesa, 

pode ser considerada um dos maiores expoentes do dispositivo de análise de práticas 

profissionais, também conhecido pelo seu nome no idioma original analyser les 

pratiques. Primeiramente professora de matemática, Blanchard-Laville, tornou-se 

professora de Ciência da Educação em 1991, onde teve a oportunidade de 

desenvolver o dispositivo mencionado junto a diversos pesquisadores da área. 

Blanchard-Laville comenta (2007, p.207-208) que não só sua jornada como 

professora de matemática influenciou no seu percurso com a análise de práticas 

profissionais, mas especialmente sua experiência com a psicanálise, primeiramente 

como analisante, até tornar-se pesquisadora na área de fato, fazendo com que a 

docência e a prática psicanalítica a levassem à criação desse dispositivo, aspecto 

muito valioso no âmbito desta pesquisa. 

Este é também um dispositivo realizado com grupo de profissionais no contexto 

do trabalho dentro de uma mesma organização, propondo intervenções que partam 

das demandas de um coletivo previamente estabelecido. A ideia não é pensar os 

sujeitos individualmente dentro do coletivo, ou pensar suas ações de forma isolada, 

mas sim considerar que o próprio funcionamento do grupo e as interações entre seus 
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membros influenciam e modificam todos aqueles que dele participam, influenciando 

também a própria dinâmica grupal. Como nosso trabalho foi realizado com 

professores que lecionavam nas mesmas séries e, em sua maioria, para as mesmas 

turmas, nos pareceu importante pode pensar também no funcionamento do grupo 

como um todo, como aponta esse dispositivo. 

A autora também se baseia nos grupos Balint para o desenvolvimento desse 

dispositivo. Segundo Monique Soula-Desroche (apud BLANCHARD-LAVILLE 

&FLABET, 2000, p.12), há uma diferença importante no fato do trabalho de Balint ser 

um trabalho psicanalítico centrado na contratransferência e na análise de processos 

inconscientes, enquanto a análise de práticas profissionais tem uma inspiração 

relacionada a um registro mais psicossocial. 

Beillerot (2000, p. 22 e 23) coloca que a nomenclatura “análise de práticas 

profissionais” apresenta um sentido importante a ser considerado. Quando falamos 

em análise, falamos de decomposição em elementos. É necessária uma 

fragmentação do objeto para ele ser analisado. Fragmentar implica em reconhecer 

que aquilo que sofre a análise é feito de partes que compõem uma totalidade. Trata-

se de uma via de mão dupla: identificar as partes que compõem um todo e identificar 

o caminho de junção dessas partes que permite a integridade desse todo, que na 

verdade é sempre não-todo, já que tem em vista um resto. Ter em vista o processo 

analítico de um trabalho em grupo em ambiente escolar, como colocado aqui por esse 

dispositivo, nos parece primordial, especialmente porque as partes desse todo 

envolvem não apenas a escola, mas o local que ela se insere. No nosso caso, as 

questões relacionadas à periferia se faziam muito presentes, especialmente na 

narrativa dos professores, sendo parte essencial a ser considerada nas nossas 

análises.  

Também se fala em práticas no sentido do fazer, que envolve não só a ação, 

mas também a estratégia, os objetivos, as ideologias envolvidas, tendo as práticas 

como uma realidade psicossocial institucionalizada que se implanta nas instituições, 

uma realidade psíquica que inclui a dimensão inconsciente do sujeito (ibid., p. 22). O 

trabalho com o fazer é um dos pontos que mais nos chama atenção nesse dispositivo, 

uma vez que a nós também interessava poder contribuir com algo de concreto à 

realidade da escola estudada, considerando o diálogo a que nos propusemos com a 

narrativa dos professores. Parece também ser esse um dos maiores desafios, já que, 
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como dissemos diversas vezes, a ideia nunca foi chegar como uma ideia pronta, ou 

seja, era poder contribuir com o fazer dos professores. 

Por fim, falar em profissional é justamente pensar na dimensão do trabalho, que 

é sempre implicado na sociedade, ou seja, sempre tem um potencial transformador 

nas condições socioeconômicas de um lugar (ibid., p. 24). No nosso caso, essas 

condições nos chamavam muita atenção, especialmente porque as narrativas dos 

professores giravam sempre em torno dela, na maior parte das vezes utilizando o 

contexto para justificar um possível fracasso. Nossa ideia era justamente poder ir além 

disso, convidando para essa dimensão do trabalho dentro do contexto sem a cobrança 

do rendimento, como comumente é colocado, especialmente pelo próprio Estado. Em 

resumo, há uma ideia de implicação do professor com sua própria prática, no sentido 

de permitir o surgimento de novas possibilidades. Esse implicar inclui trabalhar com 

os próprios desafios que o contexto social coloca sem ficar idealizando que tudo 

poderia ser melhor se o contexto fosse diferente, ou seja, poder se envolver com a 

própria prática partindo das condições existentes e não daquelas que são idealizadas 

como sendo as mais favoráveis para a realização do trabalho docente.  

Outro ponto importante dos grupos de análise de práticas profissionais é o fato 

de contarem com um mediador ou animador, que deve ser alguém que tenha um bom 

trânsito, tanto com a educação quanto com a psicanálise (ALMEIDA, 2012, p. 83). 

Aguiar (2014) coloca que este animador deve “sustentar uma posição ética discursiva 

na condição de um Outro barrado” (ibid., p.100). Esse posicionamento é muito 

semelhante àquele proposto pelo dispositivo da antiformação docente, e nos parece 

primordial em qualquer trabalho psicanalítico com grupos de professores, sobretudo 

porque evita estar no lugar do Mestre, na medida que se propõe a assumir o lugar do 

Outro barrado, ou seja, aquele que é também submisso à lei e é não-todo. 

Esse dispositivo também traz a ideia de confrontração, que significa fazer com 

que os professores em grupo junto ao animador exponham suas práticas de trabalho 

de modo a confrontar-se com elas, no sentido lacaniano do termo. Neste sentido a 

confrontação seria o que:  

 

Permite que o professor se implique naquilo que ele fez e faz (e não 
no que vai fazer ou deve fazer), ao mesmo tempo em que introduz 
uma atitude de questionamento e de distanciamento necessário em 
relação ao seu próprio dizer e às suas escolhas e ações (ALMEIDA, 
2012, p.79). 
 



75 
 

Como mostrado acima, a ideia da confrontação não pretende uma projeção ao 

futuro, ou seja, não é um analisar o agora para pensar no que pode ser feito depois 

com isso, mas sim levantar hipótese para o que pode ser feito com e no presente. 

Confrontar também traz a ideia de distanciamento, entendo que é preciso ter um olhar 

que permita ver os fatos por outro ângulo, o que poderia estar relacionado a um giro 

no discurso.   

Neste processo, as situações levantadas pelos professores, ainda que sejam 

de cunho pessoal, permitem a circulação da palavra pelo grupo, junto com o papel do 

animador, levando à possibilidade de busca de uma solução conjunta a um possível 

problema exposto. Nesse sentido, a análise de práticas profissionais se embrenha em 

um desafio importante que é achar uma solução sem que ela seja vista como uma 

receita a ser seguida, já que as situações são singulares, mas podem despertar algo 

no coletivo que atue, especialmente no mal-estar docente. Há uma dimensão 

importante da valorização do saber docente na medida que as respostas devem partir 

dos profissionais e não de teorias colocadas do exterior para o interior do grupo. No 

nosso trabalho não fomos em busca de soluções, mas entendemos que a partir desse 

saber os próprios professores poderiam buscar alternativas para os impasses ali 

colocados. Neste sentido, vimos nascer algumas propostas criadas por eles mesmos, 

como colocaremos mais adiante. 

Por fim, na proposta de Blanchard, “o entendimento que o professor é um 

sujeito, que constitui sua subjetividade na experiência das relações sociais, 

constituindo sua história pessoal e o seu percurso profissional.” (AGUIAR, 2014, p.99), 

coloca-nos uma questão importante que é pensar o professor-sujeito dentro dos seus 

contextos, daí a importância de sempre se atentar para as dinâmicas sociais postas 

nas relações, o que, mais uma vez, pensamos ser de primordial importância ao 

analisar o contexto da escola em que atuamos. 

 

3.3.4 O trabalho das Escolas Protagonistas 

 

A instituição Lugar de Vida surgiu há mais de 20 anos como um centro de 

Educação Terapêutica voltado para crianças com questões em sua escolarização 

denominadas, posteriormente, crianças com “Entraves Estruturais na Constituição 

Psíquica” (EECP ou EE) (KUPFER, PATTO, VOLTOLINI (Orgs.), 2017, p.09). Com 

inúmeras atividades voltadas desde ao atendimento individual, à pesquisa e extensão, 
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um dos reconhecidos projetos da instituição intitulado “Escolas Protagonistas” 

estabeleceu parcerias com diferentes escolas que se propunham a discutir práticas 

pedagógicas voltadas às crianças com EE através de sólidos fundamentos teóricos, 

bem como os eixos e princípios orientadores para desenvolvimento de propostas com 

essas crianças no meio escolar, além da produção autoral dos participantes, que será 

mencionada mais adiante. 

Através do conceito de Educação Terapêutica trabalhado há décadas na 

instituição Lugar de Vida, passando pelo Projeto Ponte (KUPFER & COLLI, 2005), 

nasce a metodologia de Estudos de Caso na Escola (ECE) “uma sistematização que, 

em nosso entendimento, devem constituir as práticas inclusivas na escola” (KUPFER, 

PESARO, MERLETTI, VOLTOLINI, 2017, p.12). 

Como o próprio nome diz, a metodologia dá valor ao aspecto individual dos 

sujeitos, na medida em que se pretende olhar um caso específico dentro de uma 

instituição escolar, na contramão do que parece ser o mais comum hoje, que é criar 

estatísticas que quantificam e numeram os sujeitos e pouco olham para eles mesmos. 

É o caso, por exemplo, dos Censos Escolares, que muito numeram, mas pouco dizem, 

na medida em que, da mesma forma que fazem nascer os dados estatísticos, sua 

utilidade é incipiente, já que pouco ou nada é feito em termos de ações ou políticas 

públicas. Desde o início, a proposta da metodologia de Estudos de Caso na Escola 

nos parecia interessante, especialmente por propor que as discussões partissem da 

singularidade de cada caso. 

Também nos chama a atenção o fato de que esse tipo de trabalho também vai 

na contramão do uso indiscriminado do laudo, já que pretende olhar muito além da 

nosografia proposta internacionalmente através de um número de classificação, tão 

falado nas escolas como “qual o CID20 desse aluno?” (sic) que, novamente, rotula um 

sujeito e pouco se olha sobre ele. Esse foi um ponto importante no nosso trabalho 

porque, em nossa pesquisa, a busca pelo laudo era constante na fala dos professores, 

no sentido do rótulo poder dar um lugar àquele aluno-sujeito que tanto angustiava o 

professor, como mostraremos mais adiante.  

 

20 CID é a sigla para Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde, uma forma de codificação de diversas doenças criadas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e usada internacionalmente como forma de padronização para se referir à diferentes 
patologias, indicando seus aspectos e sintomas.  
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Pensando nessas questões, a metodologia ECE propõe inicialmente o estudo 

dos onze “Princípios orientadores de práticas inclusivas”, a saber: 

• A inclusão é para todos e para cada um; 

• O sucesso da inclusão depende da adequação da escola à 
criança e não apenas da adaptação da criança à escola; 

• A inclusão de uma criança garante a inclusão de todas; 

• A inclusão escolar é terapêutica: educar é tratar; 

• O convívio com outras crianças pode ser terapêutico; 

• O trabalho de inclusão se faz no laço que se estabelece entre 
professor e aluno; 

• O aluno é da escola e não apenas de um professor; 

• A escola proporciona uma referência simbólica para todas as 
crianças; 

• A escola é lugar social da criança; 

• O educador tem seu saber sobre seu aluno; 

• A igualdade é o direito à diferença. 
(ibid., p. 18) 

Esses princípios foram em parte balizadores da nossa intervenção com os 

professores em nossa pesquisa, sendo apresentados para eles quando nos 

encontramos próximo da metade da nossa pesquisa de campo. Para nós foi 

interessante poder levá-los à escola, porque nos auxiliaram a dar maior concretude 

para aquilo que estávamos discutindo ao longo dos outros encontros, indo ao encontro 

da nossa ideia inicial de poder levar à escola elementos que partissem da psicanálise. 

A metodologia ECE tem um segundo momento onde é feita a apresentação de 

um caso por uma das escolas participantes baseado em quatro eixos teóricos, 

denominados eixos da constituição subjetiva, que são “balizas psicanalíticas para a 

compreensão do funcionamento psíquico de crianças e de seus avatares” (ibid., p. 

35), orientadores para pensar o aluno-sujeito ali apresentado por aquele educador 

implicado no caso. 

Em um terceiro momento é proposta uma discussão do caso, com o qual 

acredita-se poder fazer emergir novas estratégias possíveis ao aluno-sujeito em 

questão ou ressignificar aquilo que vem sendo feito, creditando à circulação da 

palavra, através do relato do caso psicanaliticamente orientado, as mudanças 

necessárias à ressignificação dos impasses.  

No caso deste trabalho a apresentação e a discussão do caso ocorriam de 

forma conjunta, ou seja, ainda que tenhamos nos baseado nos princípios propostos 

por essa metodologia, não a aplicamos especificamente no contexto escolar, 

sobretudo porque iniciamos nossos encontros com algumas discussões com os 

professores, o que se aproxima mais das propostas expostas anteriormente. 
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Importante ressaltar que o projeto Escolas Protagonistas tem sido realizado no 

espaço da Escola Terapêutica Lugar de Vida em São Paulo e não dentro das escolas, 

já que se pretende uma troca entre as diferentes instituições. O primeiro trabalho com 

as escolas foi realizado no biênio 2015 e 2016, resultando no livro “Práticas Inclusivas 

em Escolas Transformadoras – Acolhendo o Aluno Sujeito” (op. cit.), onde é possível 

encontrar as escritas elaboradas pelos participantes das escolas. No biênio 2017 e 

2018, um segundo trabalho foi realizado com novas escolas participantes 

apresentando parte dos seus resultados no II Colóquio Escolas Protagonistas, 

realizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) 

resultando em um novo livro denominado “Práticas Inclusivas II: desafios para o 

ensino e a aprendizagem do aluno-sujeito” (PESARO, KUPFER, DAVINI (Orgs.), 

2020). 

Como tentamos expor, esses diferentes referenciais serviram de inspiração 

para esse trabalho cada um à sua forma, não apenas por sua contribuição teórica, 

mas especialmente pelos relatos das práticas desenvolvidas em diferentes espaços, 

seja em grupo de professores na universidade, nas escolas ou em espaços como 

mencionados na experiência das Escolas Protagonistas. A forma como isso se refletiu 

no trabalho desenvolvido na escola será melhor especificada no capítulo que se 

segue. 
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4 A PERIFERIA NA ESCOLA 

 

4.1 A escolha e a chegada na escola  

 

A escolha da escola em questão se deu dentro de um recorte específico 

relacionado à fase de ensino: uma escola pública dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Para conseguirmos chegar nesta escola, especificamente, entramos 

em contato com uma das Diretorias de Ensino de Guarulhos, a Guarulhos Norte, que 

nos fez a indicação baseada não só na seriação, mas também nos seguintes critérios: 

ter possibilidades de trabalho com casos de inclusão (o que fazia parte do nosso 

enfoque inicial), ter horários de reuniões compatíveis com os horários dos 

pesquisadores, já que na ocasião os horários de ATPC já estavam consolidados e 

acontecendo nas escolas.  

Optamos por realizar o trabalho em apenas uma escola, especialmente pela 

dificuldade na compatibilidade de horários. Além disso, nos preocupamos em realizar 

a pesquisa em uma escola da periferia do município onde se encontra a universidade 

da qual fazemos parte, no intuito de poder levar contribuições para um 

estabelecimento que fizesse parte do contexto socioespacial da periferia, contexto 

esse compartilhado com a própria universidade.  

Nosso trabalho também não pretendia fazer um comparativo entre diferentes 

escolas, mas sim poder investigar, ao modo da análise de um estudo de caso, como 

se davam os diálogos e como se apresentavam os impasses dos professores. Ainda 

que a seleção de um único estabelecimento leve a situações singulares, acreditamos 

que o trabalho nos levaria a reflexões e apontamentos que permitiriam tecer 

considerações a respeito da formação e atuação dos professores dos anos finais do 

Ensino Fundamental à luz da teoria psicanalítica, sobretudo no contexto 

sociogeográfico onde esses sujeitos estão inseridos. 

O recorte do segmento de ensino, os anos finais do Ensino Fundamental, 

sempre foi o fator primordial de orientação dessa pesquisa. Quando tratamos desta 

especificidade, nos remetemos a dois aspectos importantes: o fato de se tratar de 

professores especialistas, com suas especificidades como descrito no capítulo um, e 

também por se tratar de um público escolar inserido na faixa etária das crianças e 

adolescentes que cursam as séries de 6º a 9º anos, compreendida entre 11 e 15 anos 

de idade.  
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Em se tratando de estruturação, os Anos Finais do Ensino Fundamental têm 

uma característica interessante: ao mesmo tempo que são, como o próprio nome diz, 

a etapa final do Ensino Fundamental, são também uma fase muito mais ligada ao 

Ensino Médio do que às séries iniciais do Ensino Fundamental, haja visto que os 

professores que lecionam para 6º a 9ºano são, em sua grande maioria, os mesmos 

das séries do Ensino Médio, se não na prática, eles o são na habilitação. 

Isso significa dizer que o professor, que é aquele que estabelece o laço 

educativo mais forte com os alunos, haja vista sua atuação constante e intensa com 

eles, é mais um professor de fundamental/médio do que fundamental/fundamental. 

Retomando o que falamos anteriormente, a origem disso está na própria criação e 

transformação do ginásio, hoje denominado anos finais do Ensino Fundamental. Até 

a Reforma de Ensino instituída pela Lei n. 5692/71, as séries ginasiais faziam parte 

do Ensino Médio, que era composto pelas quatro séries do ginásio e mais três anos 

do denominado colégio. Com a referida Reforma, as primeiras séries do Ensino 

Secundário passam a compor o que viria a ser chamado de escola de 1° grau (atual 

Ensino Fundamental), integrando-se com a escola primária, passando a ser oferecida 

de forma pública e gratuita, sem um exame de admissão, como ocorria com o Ensino 

Secundário. Dessa forma, a origem do professor dos anos finais do Ensino 

Fundamental é, na verdade, o Ensino Secundário, ainda que com a Reforma 

mencionada tenha ocorrido uma precarização na formação docente daqueles que 

optariam por lecionar na escola de 1º Grau.  

Como já apontado, o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental é um 

profissional graduado em pedagogia21, diferente do professor especialista que tem 

uma licenciatura específica no componente que irá lecionar. Mas não se trata somente 

disso. O professor dos anos iniciais é considerado polivalente, o que indica que ele irá 

não só lecionar mais de uma matéria para a turma, como passará muito mais tempo 

com os alunos. Dessa forma, se formos analisar a grade de horário de um aluno do 

1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental, cerca de 75% das aulas são ministradas 

por um único professor (há que se salientar que na maioria dos casos trata-se de uma 

mulher), enquanto que o professor especialista do 6º ano ao 9º ano, que tem maior 

 

21 À exceção dos chamados especialistas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como os 
professores de língua estrangeira, educação física e arte como um todo. 
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carga horária (especialmente os que lecionam língua portuguesa e matemática), 

passa cerca de 16% das aulas semanais com cada turma. 

Embora os números já evidenciem, é importante salientar que o professor 

polivalente leciona para uma única turma, enquanto o especialista transita por várias 

delas, não raro, de séries diferentes. Isso nos traz um aspecto fundamental na análise 

das pesquisas com diferentes grupos de professores das diferentes fases: aquele que 

é polivalente refere-se ao aluno como o “seu aluno”, enquanto aquele que é 

especialista refere-se ao aluno como “o aluno da sala tal”. Afinal, o professor 

polivalente é responsável por um único grupo de alunos por um ano letivo inteiro, é o 

chamado professor da sala, como, por exemplo, o professor do 4º ano A e tudo que 

diz respeito a essa sala é direcionado a ele. Por mais que as escolas de 1° a 5° anos 

contem com a figura do coordenador pedagógico, a grande autoridade para falar de 

um determinado aluno é sempre o professor polivalente daquela turma.22 

Em experiência anterior em uma escola da prefeitura de Guarulhos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental23, essa afirmativa ficou muito evidente. A discussão 

de casos com professores dessas séries era sempre pautada na fala da docente titular 

da turma, que expunha o caso do “seu aluno” aos colegas para que fosse discutido 

com o grupo. Nesse momento, a autoridade do caso era a professora, que só era 

interrompida de forma mais contundente por outras professoras que haviam lecionado 

para o mesmo aluno em anos anteriores. Neste sentido a fala era “ano passado ele 

era meu aluno e...”, chamando a atenção para o pronome possessivo na frase. 

Quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, a dinâmica é muito diferente. 

Por mais que o professor conheça o aluno ou mesmo tenha lecionado para ele em 

anos letivos consecutivos, esse aluno ainda assim é da turma, não só porque o 

docente não passa a maior parte do tempo com o mesmo grupo, mas também porque 

há muitos olhares para os sujeitos ali envolvidos. No geral, os alunos de 6º a 9º ano 

 

22 Em mais de 90% dos casos (SÃO PAULO, 2014c), o professor é na verdade uma professora, o que 
favorece ainda mais uma transferência professora-aluno vinculada à função materna. Importante 
salientar que não pretendemos aqui limitar a função materna à figura feminina, mas salientar o fato de 
que a própria formação de professores dos anos iniciais parece apontar para essa relação, na medida 
que as primeiras formações do magistério eram voltadas para mulheres, relacionadas justamente com 
o suposto “instinto maternal”. Embora saibamos que isso se relaciona mais à estrutura machista da 
sociedade, há que se considerar que a relação entre a figura feminina e a função materna faz parte da 
construção da sociedade em que vivemos. 
23 Trata-se de uma experiência em uma atividade de extensão realizada em 2018 pelo professor 
Daniel Revah em uma escola pública. 
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têm oito professores diferentes, ou seja, são oito diferentes possibilidades em sala de 

aula, oito diferentes formas de estabelecer o laço social entre professor-aluno.  

Não à toa a fala desses docentes faz sempre referência à turma, por exemplo, 

quando dizem “o Marcelo do 6ºA” ao invés de “meu aluno Marcelo”. Há uma inscrição 

do aluno no coletivo, não apresentando uma certa carga de possessividade que o 

pronome “meu” carrega. Neste sentido, também os encontros realizados com o grupo 

de professores presentes nesta pesquisa evidenciavam uma circulação da palavra 

muito maior. No grupo de professores em que o aluno era da turma e não do professor, 

a palavra podia circular mais, pois a cada caso contado, um professor ia interagindo 

com a fala do outro de forma dinâmica, seja complementando, seja se opondo, seja 

ratificando o que foi dito.  

Importante considerar também a figura do coordenador que, fora da sala, mas 

com contato direto com as famílias, trazia a sua contribuição às discussões. Neste 

sentido, um terceiro elemento entra na circulação da palavra: os dados familiares, as 

conversas fora do contexto da sala de aula, a circulação da família pela escola e sua 

relação com a equipe de gestores. Como lidar quando nos vemos capturados dentro 

dessa circulação da palavra foi um os desafios enfrentados por nós ao longo do 

trabalho. 

Se pensarmos os anos finais do Ensino Fundamental em termos de políticas 

públicas, podemos notar que são poucas as propostas específicas voltada para essa 

fase escolar. Por exemplo, existem programas de governo ligados à alfabetização 

escolar, programas para formação de professores em exercício da Educação Infantil, 

mas são poucos os olhares que consideram especificamente o aluno de 6º a 9ºano.  

No Ensino Infantil há um cuidado importante da criança ter contato com o 

mundo para além do ambiente doméstico, desenvolvendo suas habilidades motoras, 

cognitivas, sociais, através de jogos e brincadeiras, introduzindo novas concepções e 

proporcionando experiências que possam garantir a continuidade da educação 

escolar para a próxima etapa: o Ensino Fundamental. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental há uma forte preocupação com a 

alfabetização, o letramento e o domínio da matemática básica. Há programas 

governamentais específicos voltados para isso, especialmente os voltados à 

alfabetização. Parece muito mais claro para a equipe pedagógica dessas séries quais 

seus grandes objetivos dentro da escola, ou seja, a que ensino a escola serve. 
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Quando se trata do Ensino Médio a clareza é a mesma. Trata-se de trabalhar 

o preparo para o vestibular, especialmente para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que dá acesso a diversas universidades, especialmente as universidades 

federais de todo o país, bem como o preparo para o mercado de trabalho, seja via o 

Ensino Médio comum ou o Ensino Técnico. Há uma preocupação com a 

profissionalização, a preparação da mão-de-obra para o mercado de trabalho e/ou 

para o acesso ao nível superior. 

A grande questão é: o que cabe aos anos finais do Ensino Fundamental? Não 

há nenhuma proposta específica para a escola desse nível a não ser a ideia de 

apresentar diferentes conteúdos, ou ampliar o que foi feito nos anos anteriores. Este 

fato é, na verdade, fruto da Reforma de 1971 que levou à “primarização do ensino 

secundário” (TOLEDO, 2017, p. 185), momento que as antigas séries ginasiais 

passam a fazer parte da escola de 1° Grau, como mencionado anteriormente. 

Soma-se a essa questão a faixa etária dos alunos dessa fase. Não podemos 

ignorar que se trata da época da passagem do período de latência para a puberdade 

(FREUD, 1905a), o que faz com que o próprio conjunto de alunos seja extremamente 

heterogêneo. Não por acaso que a escola participante nesta pesquisa organiza as 

turmas de 6º e 7º anos no período da tarde e as turmas de 8º e 9º no período da 

manhã, no intuito de separar efetivamente os dois ciclos24 de alunos devido às suas 

enormes diferenças. A própria proposta da BNCC reconhece essas diferenças: “Os 

estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição 

entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de 

transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais” (BRASIL, 2017, p.58). 

Ainda assim, nada mais se propõe pensando neste desafio. 

Nosso primeiro contato com a escola foi através de uma troca de mensagens 

com o coordenador pedagógico, com quem verificamos a disponibilidade e os horários 

de ATPCs para levarmos a proposta aos professores. Foi a partir dele que, não só 

tivemos autorização da direção para a realização do trabalho, como viemos a 

conhecer a diretora e a vice-diretora da unidade escolar. 

Na primeira ida à escola, conhecemos todos os espaços através do 

coordenador, que foi nos acompanhando em uma visita guiada contando um pouco 

 

24 Além da divisão em segmentos, há uma divisão por ciclos. 6º e 7º anos compõem o ciclo 3 do 
Ensino Fundamental, enquanto 8º e 9ºanos compõem o ciclo 4, como mostra o quadro 4 do capítulo 
1. 
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sobre a estrutura espacial e sobre como a escola era no passado. Ele salientou que 

nos últimos dois anos a escola havia passado por transformações e por isso 

estávamos encontrando um espaço tão bem cuidado, como nos havia pontuado na 

caminhada pelos corredores. 

A escolha do horário de ATPCs parte da obviedade de que este seria o horário 

propício para pensarmos um trabalho conjunto com o grupo de professores da escola, 

onde era possível encontrar grande parte do corpo docente. Como pontuado no 

capítulo dois, nossa ideia foi desde o início investigar de que forma poderíamos 

contribuir com um trabalho que fugisse dos moldes tradicionais e considerasse 

algumas premissas que permearam o trabalho desenvolvido com o grupo de 

professores. 

 

4.2 Os encontros na escola 

 

4.2.1 Das crianças laudadas às famílias desestruturadas 

 

Como relatado anteriormente, nosso primeiro encontro25 com os professores 

da escola Maria Margarida Agostinho26 tinha o intuito maior de ser uma apresentação 

de ambas as partes. Ao apresentar a proposta, tínhamos a expectativa de que os 

professores se concentrariam especialmente em falar de casos clássicos da inclusão 

escolar, como, por exemplo, alunos diagnosticados com autismo. Não só porque na 

nossa avaliação isso seria o que há de mais emergente na escola, mas também pelos 

diversos estudos que têm sido feitos na área e pelo que têm apontado muitos grupos 

de professores queixando-se por não terem nenhum amparo a esse respeito nesses 

casos em que a criança não entra no laço social (KUPFER & PINTO (Orgs.), 2010; 

VOLTOLINI (Org.), 2014; PEREIRA, 2016; FIDALGO, 2018).  

Uma das primeiras professoras a se colocar foi justamente a professora do AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), serviço criado pelo governo federal a partir 

do decreto nº 6571 de 2008, posteriormente reformulado pelo decreto nº 7611 de 

2011. Cabe a esse profissional, especializado em educação inclusiva integrado ao 

 

25 Esse primeiro encontro foi o único que não foi gravado em áudio e, portanto, nossas observações 
estão pautadas exclusivamente nas nossas anotações feitas após a reunião.  
26 O nome da escola, bem como os nomes de todos os participantes dessa pesquisa, foram trocados 
como forma de manter o sigilo do lugar e dos participantes. 
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quadro da equipe escolar, contribuir com a promoção da inclusão de estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (que depois passou a ser 

chamado de Transtorno do Espectro Autista – TEA) e superdotação, através de ações 

junto à equipe escolar. Para a realização deste trabalho o Estado disponibiliza, na 

maior parte das vezes, alguns dispositivos, como a sala de recursos multifuncionais, 

os recursos de acessibilidade e as ferramentas digitais, com objetivo de estabelecer 

pontes para adaptação curricular e didática em relação a esses alunos. 

Embora a primeira fala seja da professora do AEE, na qual deixa claro suas 

angústias e anseios sobre “o que fazer com esse aluno”, vão surgindo diversos casos 

na fala de professores, que passam a se autorizar a comentar sobre aqueles alunos 

onde parece se instalar um enigma sobre sua situação. 

Nesse ponto a equipe começa a fazer comentários sobre crianças que 

possuem um diagnóstico fechado por eles, denominadas “crianças laudadas”. A ideia 

das crianças rotuladas pelo CID (Código Internacional de Doenças) parecia comum a 

todos eles, embora não resolvesse nada em termos práticos. Segundo o decreto nº 

7611 de 2011, é admitida a dupla matrícula às crianças que receberão atendimento 

educacional especializado para que a escola possa receber não só a verba regular, 

mas também verba adicional do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica) para atender às necessidades desses alunos. É através do 

Censo Escolar que é decidido se a escola receberá essa verba adicional ou não. Ainda 

que nas orientações para o preenchimento do Censo esteja escrito que para ter 

acesso ao AEE não é necessário um laudo médico ou diagnóstico (BRASIL, 2018a), 

salientando que a Nota Técnica nº 4/2014 SECADI/MEC garante que o AEE é um 

atendimento pedagógico e não clínico (BRASIL, 2014), as definições sobre o público 

da educação especial escritas no glossário do Caderno de Instruções do Censo 

(BRASIL, 2018a, p.91-93) são essencialmente médicas. Vive-se então um impasse: a 

escola é autorizada a dizer sobre seu aluno, mas ela mesma se autoriza a isso? 

Mais do que laudadas, as crianças pareciam enlaudadas27, no sentido de 

estarem presas dentro de um diagnóstico que pouco permitia que se expandisse o 

olhar para elas, encarcerando-as dentro de uma questão sem solução. De alguma 

forma, parecia-nos uma oportunidade de colocar que se tratava mais de abrir uma 

 

27 Termo sugerido por Daniel Revah em uma de nossas discussões sobre o trabalho realizado na 
escola. 
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brecha para que aqueles alunos pudessem sair do laudo que os enclausurava, não 

desconsiderando o laudo, mas podendo sustentar um lugar de intranquilidade 

mediante um documento que era insuficiente. 

Os discursos dos professores pareciam ir para outros caminhos, permitindo que 

se falasse então daquilo que estava fora do laudo: as atitudes na escola, as relações 

com as pessoas, o meio que viviam. É nesse ponto que começam a surgir as principais 

questões daquele grupo de professores que se estenderiam por todos os encontros 

realizados em um semestre: como lidar com as crianças que apresentam impasses 

nos laços sociais?  

Um paradoxo parecia se instalar: o laudo médico surgia ali como um aliviador 

da angústia dos professores ao mesmo tempo que ele por si só não resolvia nada e, 

mais do que isso, ainda que o laudo se apresentasse, era evidente a diferença entre 

considerá-lo e olhar mais cuidadosamente para a situação social dos alunos e alunas 

e suas formas de estabelecer algum laço com o outro. 

É o professor de educação física que no meio da circulação de diversas falas, 

cujo significante crianças laudadas parecia dominar, aponta: a situação que essas 

crianças vivem parece ser primordial para entender aquilo que se passa na escola. 

Nesse momento, percebemos um giro no discurso, já que a fala do professor abre 

uma brecha fazendo com que o lugar de mestria, que parecia fixado pelo significante 

crianças laudadas, deixasse de existir. Com a fala do professor, muitos relatos 

relacionados à vida desassistida na periferia onde a escola se encontra passam a 

dominar o discurso dos professores, especialmente no que diz respeito à violência, 

não só física, mas também psíquica. Isso fez com que o próprio coordenador, como 

que resumindo aquilo que estava ocorrendo, dissesse-nos que ali eles tinham muito 

mais casos de “inclusão social” do que da inclusão propriamente dita (nos moldes da 

educação especial, ou seja, nos termos da lei).  

A partir daquele momento começava a se configurar um deslocamento do 

nosso trabalho não imaginado por nós antes: trabalhar com questões dos professores 

relacionadas aos alunos que apresentavam determinadas questões relacionadas aos 

laços sociais num sentido mais amplo, desviando da ideia inicial de um trabalho 

voltado à educação inclusiva, como aqueles estudados nos trabalhos propostos por 

Voltolini e colaboradores (2018) e a Escola Terapêutica Lugar de Vida (2017). 

Importante salientar que em psicanálise a definição de laço social não se 

resume a relação entre duas pessoas que vivem em uma mesma sociedade, porque 
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acrescenta que este conceito deva ser pensado na articulação das ideias de sujeito, 

inconsciente, coletivo e esfera institucional (MEGALE apud RAHME, 2014, p. 46), 

Segundo Rahme (2014), o laço social pode ser definido como “aquilo que torna 

possível o reconhecimento do outro como um semelhante, permitindo uma 

convivência possível” (p. 45-46). Tanto a ideia de semelhante como de uma 

convivência possível estariam ancoradas na própria compreensão da sociedade e sua 

formação, que em Freud aparecem em diferentes partes de sua obra (1913, 1921, 

1930). Quando pontuamos então que os alunos apresentavam questões relacionadas 

aos laços sociais, ou quando o coordenador fala de uma “inclusão social”, entendemos 

que se trata de analisar não apenas a criança em seu contexto sociogeográfico, mas 

também como se configuram as relações com um outro sujeito dentro de um contexto, 

sem ignorar os processos transferenciais ali existentes. Este certamente será um olhar 

que irá permear todo o trabalho realizado na escola. 

Já nesta primeira reunião percebemos que quando um professor falava do caso 

de um aluno, logo outro professor emendava falando de outro caso e assim, vários 

sujeitos foram aparecendo nas histórias. Foi interessante notar que já nesse primeiro 

encontro alguns professores colocavam algumas formas de lidar com determinados 

impasses com alunos, muitos deles ligados ao ato de conversar. Embora pudéssemos 

pensar que havia um movimento aleatório de muitas falas se sobrepondo, parecia 

haver uma lógica pautada no desejo de formular respostas que suprissem o que havia 

de comum naqueles casos. Nesse ponto percebemos que seria importante pontuar 

em algum momento que, pela via da psicanálise, é o olhar para o singular que vem 

em primeiro plano, para só daí poder pensar em apontamentos que pudessem, de 

alguma forma, contribuir nas reflexões sobre a relação entre professores e alunos.  

Em outras palavras, é preciso um olhar apurado caso-a-caso porque, embora possa 

haver semelhanças entre diferentes casos, o que parece ganhar destaque quando se 

faz um recorte pautado em um tema, não há fórmulas de resolução de problemas, já 

que cada situação está relacionada a um diferente manejo transferencial que se dá 

naquele momento com aqueles sujeitos.  

Enquanto em um primeiro momento a questão do laudo parecia predominar, 

num segundo momento  o significante famílias desestruturadas tomava esse lugar, ou 

seja, se a justificativa médica não era suficiente, só era possível responder às próprias 

perguntas à luz da situação precária na qual se encontravam as famílias, não somente 

no sentido social do termo, como a já mencionada realidade da periferia, mas também 
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pela forma como se apresentam os sujeitos da família: pais envolvidos com drogas, 

pais ausentes, violência familiar, pais envolvidos com o crime, avós ou tios 

responsáveis pelos alunos, migrações, entre outros.  

 Em sua obra “A produção do Fracasso escolar”, Patto (2015) aponta como é 

comum professores tratarem as condições da pobreza e da vida na periferia como um 

todo como fatores determinantes do fracasso escolar, fatores esses que levariam 

tanto às dificuldades de aprendizagem dos alunos como também dificultariam as 

relações dentro da escola. A autora aponta que a origem deste pensamento está 

baseada na “teoria da carência cultural” que surgiu na década de 70 nos Estados 

Unidos, afirmando que: “a pobreza ambiental nas classes baixas produz deficiências 

no desenvolvimento psicológico infantil que seriam a causa de suas dificuldades de 

aprendizagem e de adaptação escolar” (PATTO, 2015, p. 117). 

Essa teoria acabou se difundindo nos meios acadêmicos brasileiros da época, 

entendendo essa população periférica não só como diferente, mas também como 

deficiente de algo. Poppovic (1972, apud PATTO, 2015) irá realizar uma crítica a esse 

posicionamento ao falar não em deficiência, mas em “marginalização cultural” dessas 

populações, mas essa crítica se perde na medida que a própria autora “passa a 

descrever as condições ambientais [dessa população periférica] de forma negativa, 

atribuindo-lhes a responsabilidade por deficiências no desenvolvimento psicológico 

das crianças” (ibid., p. 120).  

As ideias levantadas por Patto pareciam ir ao encontro daquelas encontradas 

na fala dos professores no desenvolvimento do nosso trabalho. Nessas falas os 

alunos apareciam como simples produto do meio, fadados a uma situação de fracasso 

onde nada ou pouco poderia ser feito. Era como se os professores saíssem de um 

laudo médico, para um laudo psicossocial, tratando a questão social como causa de 

todos aqueles problemas e não como fator condicionante. Se a situação da periferia 

fosse encarada exclusivamente como causa de todas as situações colocadas, talvez 

fosse difícil sustentar um trabalho nesse lugar, já que seria impossível mudar a 

condição social ali apresentada. 

 O que parecia abrir um precedente para o desenvolvimento do trabalho era o 

“desejo de ensinar” que tanto fala Miranda (2010), expresso naquilo que parecia ser 

um pedido de ajuda por parte desses professores, nos permitindo então criar 

possibilidades para que as condições sociais colocadas fossem consideradas como 

fatores condicionantes e não necessariamente como causas dos impasses 
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apresentados. Percebemos que mesmo sendo um momento de apresentação havia 

uma demanda de que pudéssemos dizer algo, como respostas às perguntas ou 

situações colocadas. Nos limitamos, neste primeiro momento, a falar alguns pontos 

essenciais da nossa proposta ressaltando a importância da experiência e da autoria e 

da ideia de podermos elaborar conjuntamente aquilo que seria apresentado por eles. 

O que pretendíamos era criar possibilidades de abertura das falas para outras 

significações, para além das que pareciam estar cristalizadas nas narrativas trazidas. 

Tratava-se, portanto, de propor um trabalho que incidisse sobre os pontos 

cristalizados do discurso dos professores, ou seja, momentos do discurso que 

persistiam nas falas e que pareciam funcionar como uma resistência que criava 

obstáculos para olhar as singularidades de cada situação. Essa resistência impedia 

de pensar a relação com os alunos de outra forma que não aquela advinda de 

respostas padronizadas.   

Ainda que de forma introdutória, parecia importante estabelecer um contorno à 

proposta, ressaltando a valorização da experiência desses professores e 

evidenciando seu papel de autores na resolução de possíveis impasses por eles 

levantados. Havia uma aposta em dar maior valor à autoria desses professores, tantas 

vezes desacreditada por eles próprios, na medida que foram sendo destituídos de seu 

lugar de autoridade, não no sentido de autoritário, como tantas vezes se confunde, 

mas sim no sentido de alguém que possui um saber que possa fazer surgir algo novo. 

Era importante portanto, deixar claro, desde o início, que havia uma expectativa de 

nossa parte de, a partir da fala de suas experiências, poder contribuir com a autoria 

de cada um, abrindo a possibilidade de enxergarem que os caminhos para pensar em 

seus impasses e promover alguma ação concreta com seus alunos se configurariam 

entre eles mesmos, ainda que com a nossa fala e escuta próximas.  

 

4.2.2 Uma simples conversa 

 

Começamos o segundo encontro pedindo aos professores que nos trouxessem 

uma situação escolar, que podia ser entre eles e os alunos ou entre os próprios alunos, 

já que a presença deles é sempre convocada diante das relações discentes. 

Explicamos que a ideia era falar um pouco para refletirmos como que juntos 

poderíamos repensar a situação, já alimentando a ideia de que a nossa própria fala 

nos permite perceber coisas que antes não eram possíveis de serem percebidas.  
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Um professor encoraja uma professora a contar sua experiência em sala de 

aula. Ela, professora de Artes, diz que pediu aos alunos para que desenhassem o que 

sentiam e o que mais lhe chamou a atenção foi a grande quantidade de desenhos que 

se remetiam ao suicídio, especialmente um em que uma aluna fazia uma corda se 

enforcando, uma faca cortando o pulso, com a seguinte frase escrita no desenho: “o 

que parece não é”. A professora conta que chama a aluna para conversar e esse 

movimento traz outras alunas com relatos, especialmente de cortes no braço. Ao 

serem questionadas pela professora sobre o porquê de infligirem uma dor em si 

mesmas com os cortes, elas dizem: “não prô, só dói o primeiro corte” e sinalizam o 

alívio que sentem com a prática. 

A professora relata como ficou assustada com essa ação das alunas e vai 

acrescentando coisas que foi sugerindo às garotas, como conversar com os pais 

delas, o que elas recusaram veemente, pois disseram que os pais achavam que esses 

sentimentos de angústia e tristeza eram apenas frescura. Também disse para fazerem 

outras coisas que gostam, como ver séries ou ler um livro. Na sua fala, a professora 

salientou muito o fato de muitas alunas ficarem sozinhas em casa.  

Outros casos começam a aparecer no grupo, inclusive de meninos, até que a 

professora resume dizendo “a gente tenta ajudar conversando” para depois 

acrescentar: “Aí hoje elas dizem que estão se sentindo melhores. Quando eu cheguei 

na minha sala uma delas estava chorando, né.”  

Essas duas falas nos parecem interessantes. A primeira coloca aquilo que aos 

professores parece pouco: simplesmente conversar. A segunda parece confirmar a 

importância da conversa, pois as alunas disseram estar melhor. Entretanto, em 

seguida, a professora fala das mesmas alunas estarem chorando na sala, soando 

como uma resistência a acreditar que o que ela fez possa ter, de alguma forma, 

contribuído para uma possível melhora das alunas. 

Nesse sentido parece que entramos no escopo do professor desacreditar do 

seu próprio saber, aquele que vai muito além de um conhecimento acadêmico um 

saber não sabido que é, portanto, um saber inconsciente. Encarar isso é lidar com a 

ideia de um sujeito dividido que tem nesse saber não sabido a possibilidade que levará 

a caminhos singulares na prática docente com seus alunos (BASTOS, 2020, p. 53). 

Sem esse reconhecimento, o professor se vê insuficiente na medida que desacredita 

que uma conversa possa mudar alguma coisa, já que aquilo que o mobiliza de forma 
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espontânea é desvalorizado por ele mesmo. Em seguida a esse relato, um outro 

professor traz um outro caso: 

 

Tem um caso (...) nessa sala. Ela é muito introspectiva, está se 

soltando um pouquinho mais agora, ela é muito introspectiva, aquele 

tipo de pessoa que não se comunica nem mesmo com os colegas de 

mesma idade (...) o tempo inteiro isolada, totalmente isolada, 

totalmente mesmo. Há uns dez dias atrás (...) cheguei na sala e eu 

comecei a conversar com alguns grupos de alunos da sala (...) a deixar 

mais à vontade, e aí comecei a conversar com um grupo aqui, um 

grupo ali, percebendo que ela estava muito reservada. Sentei frente a 

frente com ela, comecei a conversar com ela e comecei a perguntar e 

ela me disse da seguinte maneira: meus pais trabalham com oficina 

(...). O pai está tentando construir um patrimônio, diz que quer comprar 

um carro. Ele trabalha de madrugada até altas horas da noite. Chega 

em casa, ele só dá atenção ao irmão. Ela tenta conversar com a mãe 

a respeito e mãe diz pra ela que não tem o que conversar porque não 

aceita que ela tenha amizades com adolescentes da mesma idade 

dela, pré-adolescentes na verdade, de 12, 13 anos, início da 

adolescência, né. Então dizem que não aceitam que ela mantenha 

amizades com crianças da mesma idade. O pai, por conta disso, ela 

me contou, mudou ela de escola duas vezes. Então, quando se 

envolve com amizades com alguém da idade dela, mesmo meninas, 

não é questão de se envolver com o sexo oposto. Mesmo meninas, o 

pai não aceita, ela não pode ter amizades em hipótese nenhuma. Ela 

vem para escola e volta para casa e não sai de dentro de casa o 

período inteiro. O pai, quando chega à noite, diz que dá atenção ao 

filho homem. Eu acho que, em particular, me parece, que é meio 

cultivado isso na cultura deles, isso é meio intuitivo, o rapaz tem mais... 

uma atenção maior. Mas eu fiquei... quando comecei a conversar com 

ela, ela começou a chorar, chorava copiosamente, passei uns 50 

minutos conversando com ela, falei para ela assim: oh, independente 

da situação, você não pode se deixar abater dessa maneira, conversei 

muito com ela, falei: você tem que procurar conversar com pessoas de 

sua idade. Mesmo que você chegue na sua casa, seja proibida de sair 

de dentro de sua casa, mas dentro da escola, você tem que ter um 

relacionamento com alguém, você tem que ter uma conversa com 

alguém, você chega aqui e você está totalmente dessa maneira. Não 

aceite essa situação. Conversei muito com ela a respeito, aí, uns cinco 

dias depois, quando eu a vi, o comportamento foi completamente 

diferente. Hoje, se ela me encontrar, é completamente diferente: ela 

corre, ela me abraça, ela abre aquele sorriso. Falou:  Professor, eu 

decidi escutar o que você me disse, o que você conversou comigo. 

Então, hoje como você está? Hoje eu estou feliz. Mas por que você 

está feliz? Ah, porque eu vim aqui, eu vi o senhor, eu vi alguns colegas, 

comecei a conversar com alguns da minha idade e eu consigo ver que 

eu consigo lidar com a situação, mesmo eu sendo presa dentro de 

casa. Porque, realmente, ela me parece que é presa dentro de casa. 

Os pais não permitem que saia em hipótese nenhuma. A não ser com 
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eles. Então é até constrangedor para a idade deles, a pessoa ser 

obrigada a se retrair totalmente. Ela ficou... o dia que comecei a 

conversar com ela, ela começou a chorar e eu queria chorar junto. Não 

pode, não deve acontecer uma coisa dessas. 

 

Fica nítido neste caso como a fala do professor foi importante para a aluna que, 

embora presente na sala, não convivia com os colegas. Nos dois casos colocados, os 

professores se veem em situações não programadas que exigem que tomem alguma 

atitude naquele exato momento, sem tempo para pensar e responder depois, 

consultar livros ou a opinião dos colegas de trabalho. Suas respostas às situações 

como as relatadas acima são baseadas em seu próprio saber, um saber que procede 

da sua própria experiência, que é justamente o que está disponível nestes momentos 

de urgência onde os impasses se fazem evidentes.  

Trata-se de um saber que gerou efeitos de abertura. No primeiro caso, a fala 

das alunas sobre algo que, a princípio, elas não conseguiam expressar em palavras, 

mas que, sem perceber, começaram a fazê-lo com a professora, e que assim 

conseguiram apaziguar, ao menos parcialmente, suas dores, expressas pelo choro. 

Da mesma forma, a história da aluna cujos pais impedem que se relacione com os 

outros colegas de sala, mostram efeitos claros da conversa do professor com ela, 

como quando ela diz que está feliz porque viu o professor e os colegas e conseguiu 

falar com eles. 

Nos dois casos, ambos os professores não precisaram de uma autorização 

externa para atuar da forma como o fizeram. Também não fizeram uso, ao que tudo 

indica, de um conhecimento especializado que os autorizasse a partir de uma certeza 

racional a agirem da forma como agiram. A urgência das situações mobilizou os 

docentes a recorrerem a seu próprio saber. 

Esse saber resulta da própria posição do professor, considerando aqui seu 

lugar no discurso (trata-se de uma fala do professor ao aluno) e também o local em 

questão (a escola), aliado a uma escuta aberta ao que o outro tem a dizer, permitindo 

assim um reposicionamento dentro do laço ali estabelecido. O saber aqui em questão 

é um saber que vem da própria experiência docente, em boa parte um saber 

inconsciente relacionado com o modo como nos posicionamos no laço social através 

dos nossos desejos, também inconscientes, que nos balizam na posição que 

assumimos no discurso. Pautada nisso, há uma reponsabilidade de nossa fala e ações 

em relação aos efeitos causados no outro. 
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A experiência na qual isso tudo se apoia é ampla e não está restrita apenas às 

dinâmicas pedagógicas em sala de aula, englobando também nossos diálogos 

informais, nossas impressões e nossa formação, ou seja, há uma construção coletiva 

nesse processo, no sentido de que aquilo que vem do outro nos afeta de alguma forma 

e só através disso que a experiência é possível. 

Aos professores, no momento que fizeram esses relatos, apontamos que eles 

pareciam ter um movimento de escutar os alunos, sustentando um lugar de escuta 

importante, que contribuía para que os discentes colocassem palavras na violência, 

como o próprio desenho das meninas mostrava, dando a possibilidade de algum tipo 

de elaboração acontecer. Curiosamente, depois dessa fala, os professores se 

emudecem por alguns instantes. Por outro lado, é impossível fazer qualquer afirmação 

a respeito, já que o emudecimento dos docentes poderia indicar que havia se instalado 

ali uma reflexão a respeito do que havia sido dito.  

O que pretendíamos era ressaltar o valor da experiência docente, associada a 

um saber que se originara na própria experiência e que aparecia ali naqueles relatos. 

Este saber da experiência é singular e difere do saber dos especialistas, pois não se 

resume aos estudos teóricos e tampouco à aplicação de técnicas. Os professores 

pareciam tocados pelo que era trazido pelos alunos, movendo-se em direção a fazer 

algo que pudesse ajudá-los. Sua forma de contribuir era a conversa, o que para a 

maioria deles aparentava ser insuficiente como resposta às angústias dos discentes. 

Eles não enxergavam que seus atos poderiam abrir possibilidades de mudanças e 

nem como o jogo transferencial entre eles e os alunos fazia diferença diante da 

realidade de sofrimentos e ausências que muitos deles viviam. 

Importante salientar também que as situações narradas pelos professores não 

tinham, em sua maioria, relação com as questões pedagógicas ou referentes ao 

ensino, ou seja, não se tratava de falar daquele aluno como estudante dentro das suas 

obrigações escolares. Isso nos indica que, aparentemente, o que mais se levantava 

como questão era da ordem da experiência de vida de um adulto-educador que é 

professor e que lida cotidianamente com crianças e adolescentes. Em outras palavras, 

tratava-se muito mais de trabalhar questões relacionadas ao laço social do que 

aquelas referidas ao conteúdo escolar. 

Há um apontamento crítico contundente desses professores dirigido às 

relações familiares, bem como à relação dessas famílias com a escola. Usa-se muito 

o significante famílias desestruturadas em referência a famílias com a ausência do pai 
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ou da mãe, onde outra pessoa se responsabiliza pelo aluno (às vezes a tia ou a avó), 

já que há vários relatos de pais envolvidos com drogas, outros mortos pelo tráfico, 

outros ainda presos. Soma-se a isso a questão da violência, que não é só física, mas 

também verbal, como a não aceitação de críticas ou apontamentos sobre seus filhos 

e também a forma como as mães falam com seus filhos e a equipe escolar, relatada 

pelos professores como sendo carregada de brutalidade. Coloca-se também a 

questão do bairro ser um ambiente pouco favorável ao desenvolvimento dessas 

crianças e adolescentes, tendo, por exemplo, poucas opções de lazer, como praças 

públicas e atividades culturais. Na tentativa de resumir tudo isso, um professor diz: “a 

criança acaba assimilando e trazendo o problema para a escola”. 

Os professores vão trazendo diversos casos durante os dois primeiros 

encontros, vão dando exemplos, falando de alunos que têm questões que tocam eles 

de alguma forma. É interessante como a palavra circula entre esses professores, 

porque em nenhum momento eles falam de um mesmo caso e tampouco falam 

sozinhos sobre ele. Em todos os relatos que eles fazem sobre o aluno, sempre um 

outro professor acrescenta algo à fala do colega ou mesmo traz um contraponto. Essa 

circulação da palavra foi uma novidade para nós e nos pareceu algo importante de 

apontar em um grupo de professores especialistas. Afinal, como o aluno é da sala, 

não existe um único professor de referência, fazendo com que a situação tenha 

diversos olhares, seja de forma direta, pelo professor ver uma determinada cena 

acontecendo, seja de forma indireta, pelo professor ouvir falar do caso de alguma 

forma. Ainda assim, todos se autorizavam a falar, porque todos estão envolvidos com 

aquele aluno. É um aluno da escola e não de um único professor ou de uma única 

aula. 

Conforme os professores iam trazendo alguns relatos dos alunos, a equipe de 

pesquisadores ia fazendo algumas perguntas ou propondo outros olhares para a 

questão. Entendemos que no processo de elaboração cabia a nós, “estrangeiros” do 

grupo, intervir com algo que pudesse mobilizá-los, apostando na ressignificação de 

algumas falas ou promovendo algum outro olhar de forma que aquela experiência 

pudesse, não só ser valorizada, mas a ela serem atribuídos sentidos outros. 

Essa intervenção é repleta de desafios porque implica a entrada em um grupo 

já formado previamente, o que provoca mais resistências por parte deste que nos 

recebe. Ao mesmo tempo, pensamos que é olhando para um grupo pré-estabelecido 

que podemos pensar na dinâmica específica daquela escola, porque é no dia a dia 
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que as experiências acontecem e que se instalam as situações. É uma forma de poder 

olhar para aqueles professores sujeitos dentro do seu contexto de trabalho. A 

vantagem de participar de uma equipe docente já formada é enxergar as dinâmicas 

cotidianas da escola em questão de forma mais clara. Os papeis que cada um ocupa 

ficam mais evidentes e a relação entre eles fica mais nítida, o que nos permite 

entender um pouco mais o jogo de relações dentro da escola e, a partir disso, colocar 

questões que possibilitariam abrir espaços para que entre eles surgissem novas 

formas de encaminhamento dos problemas que apontavam, tendo em vista não 

apenas um determinado professor, como a situação narrada, mas também os laços 

que ali se estabelecem, as dinâmicas instaladas no grupo e na escola. 

Ao trazerem diversos casos, todos relacionados com a violência, seja em casa, 

na escola, consigo ou com o outro, apontamos como esses professores eram 

convidados a serem expectadores dessa violência e, na maioria das vezes, 

convocados a dizer algo, já que os alunos pedem um reconhecimento junto aos 

docentes do sofrimento que vivem. Quando perguntamos aos professores como se 

sentem nessa convocação, as respostas se remetem, na maior parte das vezes, à 

sensação de impotência: 

 

Às vezes eu me sinto um pouco impotente (...) A gente percebe que a 
criança tem algum tipo de problema, mas a gente não pode falar 
diretamente pro pai: “oh, o seu filho tem um problema,” porque o pai 
pode até te processar, então às vezes a gente se sente bem 
impotente. [professora] 
 
A gente também fica de mãos atadas, né? (...) a frustração é muito 
grande. [professor] 
Primeiro eu me sinto impotente e ao mesmo tempo potente. Porque 
primeiro que eu relembro momentos da minha infância, realidades que 
eu vivi no [fala o estado de onde veio], realidades boas, mas também 
ruins. Exemplos de disciplina, mas também exemplos de..., é, 
momentos vadios, que a gente aprende na rua, fora de casa, no 
parque... Então quando eu tô dentro da sala de aula eu sinto um 
conjunto de sensações que me leva a refletir a mim mesmo: como eu 
estou aí diante desses alunos, cada um com suas realidades adversas 
e eu único professor ali, adulto! Meu deus! Eu me sinto assim, sabe, 
sobrecarregado de responsabilidades. Primeiro, né, o que acontece 
com algum deles a responsabilidade vem pra mim. Se ocorre briga, 
é..., falação, palavrão, tarará, vem pra mim. Se algum se ferir, se 
cortar: pra mim. Então eu tenho que ao mesmo tempo pensar que eu 
sou o profissional que tá ali, mas eu fico de mãos atadas e preciso de 
ajuda. Pra quem eu vou recorrer? Direção, coordenação, mediação, 
é... né? Então, eu sinto, eu me sinto vazio e ao mesmo tempo 
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responsável. Assim que eu me sinto diante dos meus alunos. [outro 
professor] 

 

A ideia da impotência é, na verdade, uma potência reprimida, porque se trata 

muito mais de uma potência barrada por um Outro, do que propriamente por uma 

ausência dela. Esse Outro, que podem ser os pais, a conjuntura social, a situação do 

momento, inibe o professor que, quando age, não entende a ação como a potência 

transformada em ato. Ao mesmo tempo que existe um vazio, como relatou um dos 

professores, existe também um “cheio”, mas de responsabilidades e se essas existem, 

é porque há implicação em todo o processo. Sendo um sujeito implicado em seus 

atos, o professor se frustra, porque entende que sua potência é anulada diante de 

tantas questões que se apresentam entre ele e o aluno.  

Diante de tudo que havia sido apresentado, nos parecia coerente abrir 

possibilidades com aquilo que estava dado, mas não no sentido de uma dica, muito 

menos de uma receita. Não pretendíamos ocupar o lugar do Mestre e, por isso 

mesmo, todo cuidado com a fala era necessário, para que aquilo que fosse dito não 

soasse nem como ordem, nem como regra, nem como um saber consumado. 

Considerando isso, como circulava muito a questão dos pais, possivelmente porque 

no dia anterior ocorrera a tradicional reunião de pais e mestres, pareceu-nos 

interessante tocar nesse assunto e tentar aventar a possibilidade de uma reunião 

como essa ocorrer em moldes diferentes, com conversas coletivas, com alguma ação 

que pudesse pensar nesse entorno e na realidade trazida pelos professores. Mas 

aquele não se revelou ser um momento de pensar novas possibilidades a serem 

construídas, a elaboração dos professores parecia ir muito mais na tentativa de 

elaborar o mal-estar que se apresentava naquele momento. Como forma de dar uma 

resposta a eles mesmos, um professor diz: “A solução não está pronta, ela é o dia a 

dia, não tem como mudar a história. Se tivesse uma receita como você colocou no 

primeiro dia   — não é, [fala o nome do pesquisador]? – seria fácil”. 

Essa fala parece produzir um giro no movimento do grupo, já que um dos 

professores, que ainda não havia falado, diz: “Como a gente não encontra solução, 

eu não fico muito atento a isso. Eu me preocupo mais em resolver os problemas. 

Quando eu acho que tem solução, eu me envolvo bastante.” A fala é interessante 

porque, embora o professor comece dizendo que não há solução, ele mesmo 

apresenta uma, ao relatar sua história com uma aluna haitiana que lhe gerou empatia 

a ponto de se sentir incentivado a aprender um pouco de francês para poder se 
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comunicar com ela, ajudando-a a se sentir parte do grupo escolar e a se desenvolver 

nos estudos. Hoje, ela é considerada uma excelente aluna, sem problemas de 

interação com os demais.  

A fala também nos remete a pensar que o professor se sente mais autorizado 

pela sua própria experiência a resolver aquilo que se apresenta como um desafio, 

permitindo-se tentar novas possibilidades sem buscar uma receita pronta que lhe 

garantisse um certo sucesso. Isso acontece no momento em que parece encontrar 

uma situação mais próxima daquilo que faz com que ele sinta que é capaz de 

contribuir com a aluna.  

O que nesses primeiros momentos parece difícil de perceber é que algo já vem 

sendo feito com efeito, mas como não se trata de cessar o que é chamado de 

problema, tudo parece ineficiente, ou atrapalhado pelas conjunturas externas, como a 

estrutura familiar dos alunos.   

O segundo encontro termina com a fala da vice-diretora, que ingressa 

subitamente na sala onde acontecia a reunião e toma a palavra para tratar de 

problemas disciplinares com alguns alunos. Na ocasião, ela comenta o furto de uma 

das chaves-mestra da escola, apontando o aluno Celso como culpado, colocando que 

a melhor solução para o caso seria a transferência desse aluno para outra escola da 

região. Sua fala, embora pareça vir em forma de diálogo, no sentido de compartilhar 

e ouvir os professores, não traz nenhuma possibilidade de intervenção ou 

apontamento para outros caminhos, é uma fala que já vem pronta, sem furos.  A 

dureza dos seus apontamentos parece retomar o enrijecimento dos professores, 

fechando a possibilidade de fazermos qualquer outro tipo de consideração. 

Este momento de término da reunião parecia ir de encontro ao que estávamos 

propondo até então, ao mesmo tempo que mostrava a força do discurso institucional 

diante das urgências cotidianas da escola. Se o que propúnhamos considerava o 

saber dos professores aliado aos efeitos dos seus atos, a fala da vice-diretora ia no 

sentido oposto: uma ação pontual que sugeria a transferência de alunos 

indisciplinados para outra escola. Configurava-se ali a possibilidade da resolução  do 

problema da forma mais simples possível: eliminando-o. Ainda que os presentes 

acabavam de relatar que os chamados problemas sempre retornavam, apontando 

para a direção não da eliminação, mas do cuidado frente às situações mais 

desafiadoras, era sedutora essa ideia de ver o problema ir embora, sem que tivessem 

que se implicar tanto com ele. Nos retiramos da reunião antes que a fala da vice-
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diretora tivesse acabado, entendendo que a partir daquele momento se tratava mais 

de uma discussão institucional da qual não fazíamos parte.  

O discurso que estava sendo ali colocado tinha especial similaridade com o 

discurso jurídico, aquele que entende a questão da violência em uma concepção 

binária, onde só é possível pensar em agressor versus vítima, promovendo a 

“vitimização e judicialização do conflito social” (ROSA, 2018, p. 146). Diferente dessa 

abordagem, íamos mais na direção da via da responsabilidade que “tem lugar entre 

as exigências da cultura e o campo particular e singular em que o sujeito nela se 

inscreve” (p. 151), ou seja, não se tratava simplesmente de culpar o aluno como um 

infrator, mas em considerar o contexto no qual ele estava inserido e que era tão 

presente na fala dos professores. O reconhecimento disto nos permitiria pensar outras 

possibilidades de lidar com esses alunos, de forma que pudessem se inserir na 

dinâmica própria de uma escola, nos laços que ela supõe, envolvendo a relação com 

os outros e com as aprendizagens escolares.  

O movimento de abrir possibilidades diante dos discursos institucionais mais 

fechados, configuraria-se como uma constante no trabalho realizado na escola, 

principalmente pelas características já levantadas: a frequência da realização da 

nossa proposta (cerca de um encontro por mês), o espaço destinado para essas 

reuniões (as ATPCs), os momentos dentro do ano letivo e as dinâmicas próprias 

dessas reuniões que eram lideradas pelo coordenador, como trataremos mais adiante. 

 

4.2.3 “A gente busca a solução do problema” 

 

 Falar sobre o “mal-estar docente”, ainda que seja mais frequente nos dias 

atuais, não é uma novidade. Segundo Pereira (2016), as discussões sobre esse tema 

datam já do século XIX, mas ganham força especialmente a partir da década de 1980 

com o trabalho de José Manuel Esteves: El malestar docente. Desde então é 

recorrente o número de trabalhos que abordam o tema na medida em que parece 

improvável que qualquer pesquisa ou trabalho com professores não vá esbarrar em 

suas angústias e queixas. 

 Essa dimensão do mal-estar parece ganhar maior volume na narrativa dos 

professores quando eles estão envolvidos com alguma situação que parece ampliar 

sua sensação de angústia frente aos desafios junto ao corpo discente. Nosso terceiro 

encontro com os professores, pareceu ocorrer em um momento como esse, quando 
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um deles nos pede, logo no início, um “retorno sobre o que falamos” nos encontros 

passados e, quando questionado que tipo de retorno estava sendo solicitado, ele nos 

diz: “na verdade a gente busca a solução do problema”. 

 Ainda que esse mesmo professor diga em seguida: “A gente professor aqui 

busca uma solução imediata, mas em educação é difícil encontrar”, o que parece 

expressar, ao menos em parte, a dimensão do impossível da profissão. Sua fala 

desencadeia uma série de queixas por parte dos professores, especialmente voltadas 

à indisciplina dos alunos e ao grau de violência com que se referem ao outro e ao 

patrimônio escolar.  

 A cena posta parecia mostrar que “a necessidade de estar sempre em alerta 

para lidar com qualquer comportamento disruptivo ou atitude desafiadora por parte 

dos estudantes explica[ria] uma boa parcela do mal-estar ocupacional dos 

professores” (ibid., p.43), ainda que reconhecer isso, por si só, não adentre nas 

questões específicas das relações ali estabelecidas. 

 Nesta ocasião os professores voltaram a comentar sobre o aluno Celso, que 

eles supunham ter furtado a chave mestra das salas da escola e que estava causando 

problemas disciplinares junto aos colegas, como apagar e acender as luzes da sala 

sem permissão, abrir a sala de aula antes da chegada do professor, permitindo que a 

turma permanecesse lá dentro sem nenhuma inspeção28. Queixavam-se também que 

ele era uma liderança negativa na sala, que jogava coisas nas pessoas, incluindo os 

professores, “quando não tá empurrando, tá batendo, tá apanhando ... já apanhou 

diversas vezes em sala. Já bateu diversas vezes em sala... ele é pirado, ele é aquele 

moleque pirado, pirado”. 

  Reclamam também de um outro garoto, Luiz Fernando, que xinga os 

professores e traz objetos para a escola ameaçando a todos, como a vez que trouxe 

uma chave de fenda e disse que ia trazer uma faca e uma serra para furar alguém, 

chegando até a se envolver em episódios de assédio com uma garota. Na maior parte 

das vezes o aluno nada faz, apenas ameaça, e assume suas atitudes, mas não diz o 

motivo disso. Nesta reunião, o coordenador chega a buscar Luiz Fernando na sala 

para que possamos ver quem ele é, em uma tentativa de presentificar o problema, 

como se fosse importante essa dimensão corpórea para entender a angústia dos 

 

28 Isso estava dentro da interpretação dos professores que tinham convicção de que o aluno tinha 
mesmo a cópia da chave mestra da escola, permitindo que a sala de aula, que fica trancada antes da 
entrada e no período do intervalo, fosse aberta sem o consentimento da equipe escolar. 
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professores presentes. O garoto chega, entra na sala onde nos reunimos, emudecido, 

encolhido e com um olhar assustado, cumprimenta a todos e em seguida sai.  

 Segundo Rosa (2018), ações como a de Luiz Fernando, que externalizam uma 

violência reproduzida na subjetividade junto a um emudecimento, marcam a 

impossibilidade de uma elaboração simbólica que poderia dar voz a um acontecimento 

traumático (p. 43). O silenciamento do sujeito, ainda que temporário e não estrutural, 

é como uma barreira, “um modo de resguardo do sujeito ante a posição de resto na 

estrutura social. Uma proteção necessária para a sobrevivência psíquica, uma espera, 

uma esperança” (ibid.). Neste sentido, é importante que haja escuta desse sujeito, 

uma escuta “como testemunho e resgate da memória” (p. 44). Ainda que não 

estivéssemos ali para trabalhar com os estudantes diretamente, parecia interessante 

poder apontar esta dimensão da escuta para os professores que traziam em suas 

narrativas muito mais a posição de um aluno agressor, nos termos do discurso jurídico, 

como colocado anteriormente. Ao contrário disso, parecia-nos importante olhar para 

o conflito, como um fato social onde todos os sujeitos estão inseridos.  

 Nesta ocasião, os professores também falam de André, um garoto em liberdade 

assistida matriculado na escola que, embora não cause nenhum incômodo prático ali 

dentro, carrega o estigma de uma vida ligada ao crime e um desejo, por parte da 

equipe de gestão, de que não estivesse ali, mas sim em casa. André aparece como 

contraponto à solução de trazer especialistas na escola para cuidar dos “casos 

problemas”, como falaremos adiante. 

 Observando os relatos sobre os três alunos, uma das falas que surgiu na 

reunião e que parece resumir bem o sentimento dos professores neste momento foi: 

“nós somos um depósito mesmo. A gente tem que tomar conta, a gente tem que sofrer 

todo tipo de mazela, provocação, falta de segurança. É impressionante”. 

 A concordância da equipe docente com a fala colocada acima expressava o 

mal-estar ali estabelecido, embebido de angústia e cansaço que pareciam impedir os 

professores de saírem desse lugar de queixa e impotência no qual se colocavam. 

Sentiam-se o lugar do depósito, como quem apenas recebe sem possibilidade de 

vazão, sem alternativa para o escape e, portanto, estafados diante de todas as 

situações. O uso do verbo “ter” em “a gente tem que sofrer” também desperta 

interesse, pois poderia ser dito “a gente sofre”, mas essa dimensão do ter, como algo 

que se carrega dentro de uma obrigação torna a sentença mais forte, parecendo 

mesmo que seria uma espécie de missão do professor ter de sofrer. 
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 Há um pedido de ajuda para aliviar ou mesmo gerar um escape dessas 

situações: “pelo menos amenizar, dar uma amenizada, porque muitas vezes a gente 

não consegue trabalhar, a gente fica muito tensa.” A nossa resposta ao pedido é tentar 

desenhar um outro contorno conjunto, propor uma outra elaboração ao que estava 

sendo colocado, sugerindo um encontro com a palavra, através do resgate de uma 

dimensão simbólica onde as violências pudessem ser ditas e colocadas em um outro 

lugar, mas ainda assim não parecia ser um momento que os professores estivessem 

abertos a pensar em outras possibilidades. 

 Pontuamos, por exemplo, que parecia haver um forte incômodo naquele 

momento diante de situações que nem sempre têm uma solução em si, o que 

significaria ter de lidar com esse mal-estar que é legítimo e ir pensando por quais 

lugares seria possível levar esses alunos para que pudessem se posicionar de outra 

maneira. Eles mesmos traziam dicas sobre isso ao levantar aspectos positivos de 

alguns desses alunos como a inteligência deles, o sentido de prontidão em ajudar, o 

poder de liderança, mas, ainda assim, nada parecia ajudar naquele momento no qual 

as queixas se pautavam especialmente em três temáticas: novamente nas famílias 

desestruturadas, também na falta de tempo com os alunos e, por fim, na falta de uma 

equipe de especialistas que assessore a escola. 

 Sobre as famílias, um professor pontua: “o que queremos é que cada um faça 

o papel deles” e outra professora diz:  

 

O que a gente precisa melhorar... é a base! E a base tá lá na família, 
gente, então não adianta a gente discutir, falar essas coisas, a gente 
tenta achar o caminho, mas enquanto a família não for consciente que 
o problema tá ali e ali que eles têm que se arrumar pra depois ir 
andando ao ambiente escolar, a gente não vai conseguir; 
 

 Então, uma outra professora argumenta: 

 

A gente tem que buscar aqui mesmo porque (...) a família, acho que 
cada dia vai ficar mais desestruturada. Essas crianças 
desestruturadas são os alunos nossos, né? Os filhos deles que vão vir 
pra gente amanhã. Então também vão vir mais... acho que a escola 
mesmo vai ter que ver uma forma de conseguir fazer isso. Ter esse 
trabalho conjunto aí porque... 

 

Ainda que a segunda professora concorde com a ideia de uma família 

desestruturada, ela parece reconhecer que a situação familiar dos alunos daquela 
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escola é uma condição que deve ser trabalhada como uma caraterística e não como 

algo que possa ser combatido, já que a escola não conseguiria mudar as famílias de 

seus alunos.  

Neste momento colocamos se seria possível pensar em outros caminhos 

dentro da escola, de forma que pudesse se separar aquele espaço do espaço familiar: 

há a possibilidade de diferenciar o espaço da família do espaço da escola? Haveria 

uma forma da equipe pensar em alternativas que encaminhassem esses casos de 

forma mais tranquila, possibilitando de nos descolarmos das agressividades dos 

alunos? A mesma professora que havia argumentado acima sobre buscar algo para 

fazer a respeito desses alunos que fosse além da condição familiar, coloca: 

 

Têm algumas crianças que não conseguem trabalhar da mesma forma 
que outros alunos, eles teriam que ter coisas mais práticas assim pra 
eles fazerem, coisas que chamassem realmente atenção deles. (...) é 
uma outra forma de educação, mas nós não temos como fazer isso 
dentro de uma sala com 40 alunos, você não tem como trabalhar 
diferenciado com esses alunos. Talvez uma horta fora da escola, 
talvez essas coisas assim ajudassem. (...) tinha que ser algo diferente, 
mas o quê? Se a gente não tem nem inspetor na escola pra ajudar a 
olhar, então fica complicado. 

  

Ainda que essa professora parecesse ressoar um pouco solitária na reunião, 

tudo indicava que ali estava ocorrendo um processo de co-elaboração no sentido que 

estávamos pensando. Isso porque ela parecia ir buscando algum caminho outro a 

partir das narrativas colocadas em que ela mesma estava envolvida e fazia parte. 

Tratava-se de um movimento interessante onde a fala parecia despertar para uma 

elaboração que estava sendo construída ali naquele momento, ainda que de forma 

muito tímida e com muitas resistências, como a própria fala acima demonstra ao 

colocar todos os empecilhos do real para que algo de diferente pudesse acontecer. 

Sobre a falta de tempo com os alunos, uma professora coloca: “tenho duas 

aulas na semana, não dá pra você fazer um trabalho contínuo, até porque não é um 

só, tem vários, cada sala tem 2, 3 problemas (...) a gente sabe que educação resolve, 

mas é tempo, não é de um ano pra outro.” Essa colocação nos remete diretamente à 

estrutura da escola dos anos finais do Ensino Fundamental, onde os professores têm 

um contato mais rápido com os alunos, já que suas cargas horárias com as turmas 

são bem mais reduzidas do que aquelas praticadas pelos professores dos anos 
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iniciais29.  Esse sempre foi um ponto importante a considerar quando falamos dos 

laços sociais nas relações escolares e da própria relação transferencial entre alunos 

e professores. De alguma forma o mal-estar docente parece se expressar nesse fato, 

gerando uma maior sensação de distanciamento e, em consequência, de 

impraticabilidade de ações dos professores com seus alunos, diante dos desafios 

impostos pela realidade deste segmento de ensino. Mas se assim for, seria inviável a 

educação nesta faixa etária e nesses moldes? Ou seria possível pensar uma outra 

forma de estabelecer a relação apesar das condições estruturais da escola? 

Sobre a falta de especialistas na escola, havia um discurso colado na ideia de 

desamparo pautado na necessidade de profissionais especialistas que viessem de 

fora: 

 

  Eu não sei... eu acho que se a gente tivesse um apoio multidisciplinar 

ajudaria bastante, porque quando a gente fala do ambiente escolar e 

a gente  fala da inclusão e não só da deficiência, eu falo do ambiente 

social, ou seja, em sentar com aquele aluno, se a gente tivesse esse 

tempo, esse espaço, todo esse apoio multidisciplinar, a gente poderia 

ajudar muito nossos alunos, porque a gente ia entender os problemas 

que eles estão passando, porque nós temos crianças com deficiência 

que não foram laudadas, temos crianças que tiveram histórico de 

abuso, que passaram uma gravidez complicada da mãe, e aí 

transporta e vem tudo pra cá. Que não tiveram afeto em casa, aí vem 

tudo pra escola. Então aí, eles estão crescendo e estoura tudo aqui, e 

aí a gente fica sem saber. Então se tivesse aquele apoio de psicólogo, 

psicopedagogo, um caso de fono, qualquer outra coisa, um neuro, 

porque, muitas vezes, fala: ‘ah esse menino faz isso, isso e aquilo 

outro’, e aí de repente passou batido tanto tempo, de repente é um 

problema neuro, porque a gente não sabe o que é, porque passou 

batido, de repente esquizofrenia, de repente é um autismo, a gente 

não sabe, a gente fica perdida. Então se a gente tivesse esse apoio, 

talvez a gente não teria tantos casos complicados assim. Acho que o 

que falta principalmente no ambiente escolar é um apoio pros alunos 

e principalmente pros professores, porque nós professores ficamos 

totalmente desprotegidos em relação ao conhecimento de como lidar, 

né, e o apoio que muitas vezes a gente tem que dar pro aluno a gente 

não tem. Quem aqui nos acolhe? Porque a gente fica totalmente 

fragilizado com a situação. A gente sobrecarrega, só que a gente tem 

uma vida fora daqui, e a gente acaba levando também essas coisas 

pra fora, né? Então é complicado. Então muitas vezes a gente até quer 

ajudar, mas a gente fica podado, porque a gente não sabe a 

consequência que a gente vai ter, porque tem toda uma situação por 

isso (grifos nossos). 

 

29 Tratamos um pouco desse tema no item 4,1 desse trabalho. 
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 A fala acima retoma a ideia da escola como depósito: a criança se transporta 

para a escola e lá estoura tudo aquilo de ruim que ela trouxe de casa. A escola não 

teria estrutura sozinha para suportar isso, especialmente essa falta de afeto que não 

permitiu que a criança chegasse ao ambiente escolar da forma esperada. A professora 

apela para qualquer outra coisa que pudesse indicar um caminho a ser traçado a partir 

dessa criança desestruturada, “desafetada”, considerando a fala da professora que 

sublinha essa falta de afeto.  Aquilo que o professor pode promover parece 

insuficiente, afinal ele não sabe, como colocado acima, acreditando que esse não 

saber é não possuir conhecimentos teóricos e técnicos específicos. Voltamos à 

questão do conhecimento como aquilo que supre a falta e resolve o suposto problema, 

que protege, segundo a professora, ainda que pareça anular o saber docente. 

 Esta ideia de proteção parece estar relacionada a um conhecimento que blinda 

os professores disso que parece ser inviável de lidar: a própria situação escolar que 

se desvenda na frente deles. A professora fala sobre se sentir podada e o que nos 

parece interessante pensar é que essa poda poderia ser a própria negação do saber 

do professor. A dimensão do impossível da educação é negada frequentemente, pois 

diante da impossibilidade aparece uma recusa em arriscar alguma coisa, como se 

fosse sempre necessário um conhecimento preciso sobre o aluno ou, caso o contrário, 

estariam mesmos podados a agir.  

 Já havíamos apontado algumas vezes durante os encontros que o trabalho de 

outros especialistas dentro da escola não garantiria que os problemas colocados 

fossem resolvidos e então, depois da fala da professora colocada acima, vem o 

contraponto apontado pelo orientador: ainda que o aluno André tivesse apoio 

psicológico na Organização Não Governamental que frequenta por conta da sua 

condição de liberdade assistida, ele percebia que não havia um efeito direto no garoto, 

que deixava claro que frequentava o espaço pelo dinheiro da passagem e pelo almoço 

que era oferecido na instituição. Parecia então que a teoria do especialista exterior à 

escola como aquele que pudesse atuar nas fragilidades da situação, não se aplicava 

como uma fórmula eficaz. 

 Qual seria a solução tão procurada? Um professor aponta que transferir o aluno 

seria a melhor opção, contando que a melhor escola que conhecia em Guarulhos, 

algum tempo atrás, era aquela que o aluno que não respeitava as regras era expulso. 

Este é um segundo momento do nosso trabalho que gera um amplo silêncio entre os 



105 
 

professores que, ainda que indecifrável, parecia ser a expressão máxima do mal-estar 

que havia permeado todo o nosso encontro. 

 O silêncio nos chamava atenção também porque na maior parte das vezes o 

ambiente era descontraído e aberto. Os professores se permitiam falar de seus 

anseios mais improváveis ou “politicamente incorretos”, especialmente nesta reunião 

onde muitas questões perpassam as conversas. Algumas das falas que surgiam em 

meio a comentários e risos foram dizer que a transferência de um aluno para outra 

escola é “um sonho de consumo”; ou expressar sua raiva ao relatar a violência de um 

deles dizendo: “eu infelizmente teria arrebentado ele! ... eles [outros professores] me 

seguraram! eu tava enxergando o pescoço dele! Eles me seguraram!”; ou ainda “Ele 

ainda sabe que um dia eu vou pegar ele na rua”; ou até, sobre a inteligência desses 

alunos: “você fala ‘odeio ele’, mas não pode dar nota vermelha”. As falas 

descontraídas mostravam o ambiente que havia sido criado nas reuniões: um 

ambiente onde é possível falar as coisas de forma espontânea, dando risada. Isso foi 

um ponto importante do nosso trabalho, porque permitia que a palavra circulasse entre 

o grupo sem receios. 

  A distinção entre o silêncio e estas falas livres e abertas parecia ser a diferença 

entre aquilo que se colocava realmente como viável e aquilo que todos sabiam que 

era apenas da ordem do desejo, afinal, a transferência ou a expulsão de um aluno da 

escola parecia sempre rondar o ambiente como uma possibilidade absolutamente 

factível, uma resposta rápida à resolução de um problema, já que essa era uma 

alternativa levantada pela própria gestão escolar.  

Com todas essas situações, foi possível perceber nesse encontro como a 

intervenção é difícil, especialmente quando a queixa procura uma solução externa 

impedindo uma elaboração conjunta. Por outro lado, nossas intervenções eram, de 

alguma forma, algo que vinha de fora, como eles pareciam solicitar o tempo todo, e 

elas ressoavam pouco nos professores, não sendo suficientes, já que não vinham de 

forma assertiva como uma receita.  

 Esse encontro foi um importante divisor de águas do nosso trabalho. A partir 

dele e desse mal-estar que se apresentava, resolvemos pensar em uma proposta 

diferente a partir de então, retomando o que havíamos pensado no início, antes de 

chegar à escola: poder de alguma forma levar elementos teóricos da psicanálise para 

dialogar com as narrativas dos professores. 
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 Ao conversar isso com o coordenador pedagógico, ele pareceu aliviado ao dizer 

que os professores estavam mesmo pedindo alguma modificação nas nossas 

reuniões, querendo ouvir um pouco mais que conhecimentos tínhamos e que 

poderiam contribuir para o andamento daquilo que eles narravam que acontecia ali 

dentro, no andar da vida escolar. Considerando todos esses fatores, resolvemos 

trazer algumas mudanças para nosso próximo encontro, como apontaremos a seguir 

 

4.2.4 “Hoje a gente quer ouvir vocês” 

 

 De que maneira poderia a psicanálise contribuir em um espaço de formação de 

professores em uma escola pública? Essa era uma de nossas perguntas desde o 

início do trabalho, mas ganhou maior força a partir desse encontro com os 

professores, quando eles solicitaram que falássemos mais nas nossas reuniões a 

esse respeito. 

 Desde os primeiros encontros já levantávamos questões entre nós 

pesquisadores sobre o que e qual tipo de material poderia ser levado à escola para 

ampliar a discussão com os professores. Havia um limiar a ser pensado que era, ao 

mesmo tempo que resistíamos às fórmulas prontas, como dito anteriormente, 

simpatizávamos com a ideia de que alguns elementos teóricos poderiam permitir um 

novo olhar e uma ampliação da escuta desses professores. 

 A contribuição do dispositivo da análise de práticas profissionais parecia 

pertinente, especialmente no ponto de entender a dimensão profissional desse 

trabalho. Como dito no capítulo anterior, a proposta de Blanchard pontua pensar as 

práticas escolares junto aos profissionais considerando o contexto social em meio ao 

processo de confrontação, ou seja, confrontando as próprias práticas e poder, a partir 

delas, implicar-se, questionar e introduzir novas atitudes (ALMEIDA, 2012). 

 Como contribuição teórica à discussão com os professores, decidimos nos 

inspirar no trabalho desenvolvido pelo Lugar de Vida no projeto da Escolas 

Protagonistas, sobretudo nos “Princípios Orientadores de práticas inclusivas” 

(KUPFER, PATTO, VOLTOLINI (Orgs.), 2017), porque nos parecia urgente ao grupo 

que trabalhávamos levar perspectivas em práticas de inclusão para todos. 

 Neste sentido, o primeiro dos princípios, “A inclusão é para todos e para cada 

um”, parecia-nos orientador para iniciar as discussões, já que abarcava justamente a 

ideia de uma inclusão generalizada, ou seja, o reconhecimento de que todos devem 
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ser inseridos em uma ordem simbólica, essa que se estabelece através da cultura, 

mas que deve, ao mesmo tempo, respeitar a singularidade de cada aluno. 

 A questão da singularidade nos remete, ainda que em linhas gerais, à própria 

questão da constituição do sujeito, porque para entender que essa singularidade 

exista é preciso que haja concordância com a ideia de que, ainda que o meio social 

seja o mesmo, há uma forma singular de se apropriar e se relacionar com o mundo, o 

que contribui para que uns sejam diferentes dos outros.  

 Para pensar a esse respeito junto aos professores, começamos esse encontro 

nos propondo a dialogar sobre como se dava a constituição do sujeito. Até aqui nossa 

percepção era de que o sentimento de impotência dos professores se alicerçava 

sobretudo em duas ideias: a de que, não fosse o contexto de periferia desassistida 

tudo seria mais fácil e diferente; e também naquela que afirma que não haveria 

possibilidade de realizar um trabalho significativo com alguns alunos, sobretudo com 

esses que pareciam estar fora dos padrões por eles mesmos colocados: os 

indisciplinados, os de famílias desestruturas, os que careciam de um laudo.  

 Como abordar com os professores a ideia de que o sujeito se constitui na e 

pela linguagem? Fazia sentido levar aos professores algumas ideias da psicanálise a 

respeito disso, como o caso da importância da linguagem? Para isso, nos propusemos 

retomar alguns elementos trazidos anteriormente, sobretudo os casos que eles 

haviam relatado até então. Levantamos questionamentos como: “mas por que, afinal, 

ao falar para Celso sobre o que não deve ser feito, ele, ainda assim, não entende 

dessa forma?”  

  Para refletir sobre essa pergunta, falamos um pouco sobre a constituição do 

sujeito, que não é o mesmo que falar de desenvolvimento porque para a psicanálise 

essa constituição se dá na dependência com um Outro, indicando também que a 

relação com outros sujeitos é fundamental naquilo que vamos ser. Neste sentido, a 

sociedade também tem seu papel na constituição desses sujeitos, já que é impossível 

descolar o que somos do ambiente em que vivemos. 

 Pensando nisso, surge a discussão do que seria normal dentro de uma 

sociedade, ou seja, sujeitos como esses que levantavam questões e colocavam 

impasses diante dos professores, parecendo serem muito diferentes dos demais, 

poderiam ser considerados normais? Afinal, o que seria então a normalidade? 

 Os apontamentos sobre o que é normalidade, junto a elementos teóricos da 

psicanálise, foi pauta desse nosso encontro levando à discussão sobre o que deveria 
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ser considerado normal ou não, sobretudo no contexto ali exposto.   Levantamos então 

a seguinte pergunta para o grupo: “existe normalidade para vocês? E o que seria [essa 

normalidade]?” Algumas das respostas colocadas foram as seguintes30: 

 

 Normalidade pra gente seria... pessoas iguais a nós [coordenador] 
(grifos nossos). 
É o que geralmente a sociedade impõe, precisa seguir. Aí tudo o que 
foge do padrão, né, que a sociedade te impõe (...) as pessoas te 
enxergam de uma outra forma, pode ser na cor, pode ser no corte de 
cabelo pode ser no piercing, pode ser qualquer coisa que você já foge 
do padrão. (...) talvez a gente faça isso com os nossos filhos, os 
nossos alunos, a gente quer que faça igual o que a gente é e não são 
[professora] (grifos nossos). 
 Normal depende muito da sociedade que você está inserido. (...) pra 
nós, pro nosso convívio, o bom convívio social é a normalidade, agora 
vamos ver onde é esse convívio social e o que, em que ambiente ele 
está inserido. (...) convívio social que eles estão seguindo, isso é 
normal. Então se eu vivo em uma sociedade... eu vou falar assim, se 
eu vivo em uma sociedade de bandidos, ser bandido é normal 
[professor] (grifos nossos). 

   

 Os três destaques nas falas transcritas acima – pessoas iguais, sociedade 

impõe, bom convívio social – remetem não apenas às definições de normalidade dos 

professores, mas também a seus anseios. A prerrogativa da normalidade como aquilo 

que eu entendo como semelhante e, logo, não me seria estranho, parece a mais 

comum. Ao mesmo temo, a premissa do social aparece fortemente, sobretudo aliado 

ao contexto social daquele local. Quais seriam os padrões que determinam o “bom 

convívio social’? Ou o que é que a sociedade impõe de fato?  

 Nesse sentido os professores começam a discutir as diferenças do ambiente 

em que os alunos vivem em relação àqueles que eles consideram ideais. A professora 

de artes relatou: “eu fiz um poema sobre as profissões e uma aluna colocou como 

profissão que ela queria ser a dona da boca e ela fez um poema sobre a maconha, 

né, porque é nisso que ela quer estar inserida.” 

 É interessante notar como a realidade social dos alunos é algo que influencia o 

olhar dos professores, sendo o fator mais comum na criação de uma divisão entre o 

que seria considerado normal ou não. Neste ponto os professores tratam muito a 

questão do pertencimento como o fator mais importante da normalidade para quem 

vive naquele contexto. A professora diz que a aluna “quer estar inserida”, o que 

 

30 As respostas foram colocadas na ordem dada pelos professores. 
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podemos relacionar tanto à necessidade de pertencer a um grupo, como também à 

própria influência que esse grupo exerce sobre o sujeito, chamada por Freud (1921) 

de sugestionabilidade. Segundo o autor, a sugestionabilidade seria uma das 

características que um sujeito adquire ao fazer parte de um grupo, sendo um 

fenômeno “irredutível e primitivo” (p.95). Esse fenômeno mostra a necessidade do 

sujeito estar em harmonia com o grupo (p.98), noção essa que nos permite traçar um 

paralelo com a leitura da professora sobre o poema da aluna, que levanta em seu 

trabalho escolar uma questão relacionada à identificação com a coletividade e com os 

ideais que nela podem encontrar ressonância. 

Outro ponto interessante que se desenvolve nesse encontro a partir das 

discussões anteriores é o impasse sobre o que eles chamam de “alunos fora do 

padrão” com o trabalho do professor em sala de aula. Para eles, alunos muito “fora do 

padrão” passam a ser negligenciados não por falta de um desejo de ensinar, mas 

pelas circunstâncias, como as salas cheias e pelo pouco tempo que eles têm 

disponível para criar laço com esses alunos. 

 Dirigindo-se a outro professor, a professora de português coloca: 

 

Você entra numa sala uma vez por semana, em cada sala, aí você vai 
conhecer os alunos, assim, lá no meio do ano que você vai conhecer 
e ainda muito pouco.  Agora, português, a gente já conhece um pouco 
mais porque são mais aulas, mas eu acho que no fund um31 é mais 
fácil de conhecer. 

  

 A fala aponta para a questão temporal como fator importante na criação de um 

vínculo entre professor e aluno, queixa recorrente entre professores especialistas que 

entendem que o pouco tempo em sala e as altas demandas impedem a criação de 

uma relação mais sólida com os discentes, argumentando que é preciso tempo para 

conhecer.  Seria o tempo cronológico o fator primordial para o estabelecimento do laço 

social?  

 A questão da formação de grupos produtivos, ou seja, dentro das expectativas 

de produção escolar, também nos parece ser preocupação constante desses 

professores. Em determinado ponto, surge a discussão de se os alunos ditos “fora do 

padrão” não deveriam estar todos em uma mesma sala para um trabalho mais focado, 

distante dos alunos padrão, que passariam por um processo educacional mais 

 

31 “fund um” é uma forma de se referir aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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massificado. Essa discussão leva a dois pontos diferentes: deveriam as crianças com 

problemas frequentarem as mesmas escolas que as outras? E, ao mesmo tempo, esta 

questão: como delimitar quais são as crianças “fora do padrão”, especialmente nesta 

condição social de periferia? Trata-se de uma questão neurológica (como coloca a 

professora de AEE) ou uma questão social (como pontuado pelo professor de 

história)?  

Essa polaridade entre fatores físicos e sociais sempre é colocada no foco das 

discussões. Em ambos os casos levando a uma visão determinista, seja por 

considerarem que tudo estaria ligado a um distúrbio e, portanto, a uma questão 

médica; seja por considerarem que o contexto de pobreza e exclusão social não 

permitiram outro caminho a não ser esse. Neste encontro, no qual levamos alguns 

conceitos da psicanálise, certo questionamento permitiu que a discussão fosse 

direcionada para um outro caminho, possibilitando um deslocamento dessa 

polaridade. Um professor questiona como analisar uma pessoa que apesar de parecer 

“normal” e “legal” sai fora das regras constantemente. O coordenador questiona: “seria 

perversão? Mau-caráter? O que seria?”. 

O grupo relata a história de Rodrigo, um aluno que é órfão e vive com a avó 

paterna. Os pais, usuários de drogas, morrem em situações dramáticas: o pai é 

assassinado e a mãe morre queimada ascendendo um cachimbo de crack. Apesar de 

viver com a avó paterna, o menino não tem o sobrenome do pai, o que impede a 

comprovação da relação de parentesco com a própria avó, gerando um temor entre 

familiares e a própria equipe escolar do menino ser levado a qualquer momento para 

um abrigo de crianças carentes. 

Essa história divide os professores. Para o professor de história, o 

comportamento do garoto está relacionado a seu caráter, já que ele não obedece 

regras: “ele te atrapalha, ele não deixa você desenvolver o seu trabalho, ele perturba 

um, perturba outro, acaba contaminando o ambiente (...) É um aluno inteligente, 

porém não segue regras.” 

A professora de artes, no entanto, levanta a hipótese de suas atitudes estarem 

relacionadas não a uma escolha consciente, mas a uma série de fatores que o tirariam 

da “normalidade”. Ela diz: 

 

Eu e a outra professora né, conversamos pra ele procurar ajuda, 
porque a gente acha que ele não tem um estado mental normal, ele 
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não tá dentro da normalidade, né, porque com todos esses 
acontecimentos ninguém fica normal, ainda mais para uma criança, 
né? A gente quando perde alguém a gente não fica normal, imagina 
uma criança que perdeu dessa forma, até passei a ter um outro olhar 
pra ele depois que eu soube, porque eu não sabia. Só tem horas que 
a gente tenta ter paciência com ele, mas realmente tem hora que não 
dá, porque ele desequilibrando uma sala inteira, como o professor diz. 

 

Neste ponto, retomamos a ideia de que a constituição dos sujeitos não diz 

respeito apenas àquilo que o mundo faz com a pessoa, mas especialmente com o que 

a pessoa faz com aquilo que o mundo lhe oferece, sendo este um caso que parecia 

ilustrar isso. Ao mesmo tempo, era incômodo pensar que essas diferentes situações 

fugiam do controle do professor no sentido de mobilizarem um “não saber o que fazer” 

diante de uma singularidade que os afetava pela falta, ou seja, na medida que não sei 

o que faço, sofro, pois sinto que não tenho nada a oferecer para o estabelecimento de 

um laço ou para algo que contribua efetivamente para a vida dessa criança.  

Em seu texto “A Crise da Educação”, Hannah Arendt (1968) traz alguns pontos 

que nos permitem pensar na dimensão impossível da educação. Um deles é o fato de 

que o ato de educar se dá sempre por uma geração anterior àquela que é educada, o 

que nos leva a um impasse, já que aquele que ensina não se constituiu no mesmo 

contexto no qual esse que é educado. Além disso, o adulto que educa é o responsável 

por apresentar à criança o mundo no qual ela está agora inserida. Essa 

responsabilidade assume a forma de autoridade (ibid., p. 239), já que cabe ao adulto 

dizer à criança como é e como funciona esse mundo. Dessa forma, há um 

conservadorismo na educação, no sentido de haver uma necessidade de preservar 

aquilo que já é do mundo, diante dessa criança que é nova nele, bem como proteger 

o que é novo e vem com essa criança, diante deste velho mundo. A autoridade e a 

tradição fazem parte da educação, já que essa garante a preservação do mundo, mas 

também o direito das crianças fazerem parte dele. Para a autora: 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, 

salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda 

dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se 

amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso 

mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar 

de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e 

imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência 

para a tarefa de renovar um mundo comum” (ibid., p. 247). 
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Parecia que os professores estavam envolvidos com a dimensão do impossível 

da educação, ilustrado pelo fato de que aquilo que pretendiam fazer com seus alunos 

nunca saía da forma planejada, além do sentimento de perda da autoridade, diante 

do ato de educar. Ainda assim, pretendíamos mostrar que aquilo que era feito por eles 

era importante, especialmente porque faz parte desse ato a manifestação das 

diferenças entre as gerações, o que possibilita que haja um espaço de liberdade para 

que os sujeitos se manifestem ocupando seus lugares na relação. Acolher esse aluno 

que não tem um “estado mental normal”, como colocado pela professora, é poder 

educar, assumindo a dimensão do abrigar e proteger em relação à qual a educação 

nos convoca (ibid., p. 242).  

 Essa reunião terminou sem que tivéssemos começado a discussão dos 

Princípios orientadores de práticas inclusivas, como havíamos programado, já que 

preferimos deixar que a discussão tomasse seu próprio rumo que, nesse caso, levou 

aos diálogos a respeito da constituição do sujeito e, sobretudo, à noção de 

normalidade. Esta foi uma das mais longas reuniões que fizemos com o grupo (cerca 

de uma hora e vinte minutos) e foi sucedida de um intervalo maior até a reunião 

seguinte, por um pedido da coordenação que solicitou o tempo por nós utilizado para 

encaminhamento de demandas internas da escola. 

 Esse é um fator importante a ser considerado quando ocupamos um lugar de 

reunião regulares, porque ficamos dependentes da disponibilidade da escola em 

ceder um espaço para o trabalho. Ao mesmo tempo é importante observar que há 

demandas urgentes que vêm não só dos projetos internos da escola, mas também da 

própria diretoria de ensino, que discute com os coordenadores o que deve acontecer 

no espaço de formação de professores. 

 No momento em que a pesquisa estava sendo realizada, um novo projeto 

curricular do governo do Estado de São Paulo estava sendo apresentado, o Programa 

Inova Educação, sendo solicitadas algumas capacitações dentro da escola. Além 

dessa demanda, questões internas também necessitavam de uma urgência de 

resolução, como a falta de professores em meio ao momento de fechamento de notas. 

Essas urgências da escola mostram que este é um espaço dinâmico de demandas 

diversas impossível de ser desconsiderado em um trabalho de campo. Há uma disputa 

pela escuta e pelo lugar de fala que são influenciadas pelas relações de poder e, 

sobretudo, pelas ordens que vêm de fora da escola. Diante desse contexto, passamos 

cerca de 30 dias sem nos encontrar com os professores. 
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4.2.5 “Então é não desistir?”  

 

Nossa proposta nesse novo encontro era retomar as discussões anteriores, 

falando sobre os Princípios orientadores de práticas inclusivas, que não tinham sido 

trabalhados anteriormente. Ainda que tenhamos conseguido cumprir parcialmente 

nosso propósito, as discussões caminharam para outros rumos, especialmente pela 

necessidade dos professores e do coordenador de relatarem sobre os ocorridos 

recentes na escola.  

Neste dia, os professores pareciam divididos entre a empolgação e a 

obrigação. O primeiro relacionado à Feira das Profissões que se realizaria nas 

próximas semanas, o segundo relacionado à pauta obrigatória que eles tinham para 

aquele dia: tratar do tema do suicídio. O coordenador havia preparado uma parte da 

reunião com o uso de um material online disponibilizado para toda a rede pública 

estadual. Segundo ele, esta era uma demanda da própria Diretoria de Ensino. Por 

conta disso, terminamos nosso encontro mais cedo nesse dia, ocupando a primeira 

parte do ATPC. 

A Feira das Profissões estava gerando um grande movimento na escola. Era a 

primeira vez que ela estava acontecendo e o coordenador parecia muito empolgado, 

juntamente com alguns professores, que pareciam ser os que tinham se 

comprometido mais com a proposta, sobretudo a professora de Artes. Havia 

movimentação dos alunos pelos corredores e salas da escola no preparo das 

atividades da feira, como a confecção de cartazes que eles usariam em 

apresentações. O evento contaria com exposições dos alunos sobre profissões que 

eles gostariam de seguir e também com a participação de profissionais de diversas 

áreas que viriam conversar com esses alunos. Demonstrando esse entusiasmo, o 

coordenador disse: 

 

Os alunos estão empolvorados, sabe? Brincando, curtindo, subindo e 
descendo (...) estão empenhados. (...)  Eles estão querendo realmente 
apresentar algo nessa feira, eu achei, to falando pra vocês, eu achei 
que não ia dar em nada, (...) Mas tomou uma proporção 
completamente diferente(...) Parabéns, viu? Tá muito bacana.  

  

A fala do coordenador parecia trazer algo inédito à escola: a empolgação dos 

alunos frente a um trabalho escolar estimulado pela ação dos professores junto as 
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suas turmas, reconhecendo que aquilo que os alunos estavam produzindo na escola 

era fruto do trabalho dos professores junto a eles. Tratava-se de um reconhecimento 

aos professores, tirando-os um pouco do lugar do mal-estar docente, ao mesmo 

tempo que parecia evidenciar os pontos positivos da relação transferencial entre 

docente e discente. Nas palavras do próprio coordenador: “isso faz com que a gente, 

ganhe um folego a mais, né. Tem uma vontade de lutar, a gente retoma as energias.” 

 As considerações acerca das questões transferenciais entre alunos e 

professores sempre estiveram presentes nas discussões em psicanálise e educação, 

sobretudo por demonstrar como a transferência influencia nos processos de ensino e 

aprendizagem escolar através do laço estabelecido entre os sujeitos que dela 

participam.  

 Em seu único escrito relacionado diretamente à educação escolar, Freud 

(1914) aponta a relevância da personalidade dos professores no ensino para seus 

alunos, argumentando, inclusive, que a personalidade do docente poderia ter mais 

influência no aprendizado do que o próprio conteúdo ministrado. Muito se fantasia, 

dizia Freud, sobre a figura do professor, levando os alunos a terem sentimentos 

ambivalentes que oscilam entre amor e ódio direcionado aos docentes (p. 256). A 

relevância disso tudo estaria ancorada em um processo transferencial estabelecido 

entre os sujeitos. Segundo Freud (1905a), as transferências:  

 

São novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias que são 
despertados e tornados conscientes à medida que a análise avança, 
com a substituição - característica da espécie – de uma pessoa 
anterior pela pessoa do médico. Colocando de outra forma: toda uma 
série de vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não como 
algo passado, e sim na relação atual com o médico. Há transferências 
que em nada se distinguem do seu modelo no conteúdo, salvo na 
substituição. São, portanto – prosseguindo na metáfora -, simples 
reimpressões, novas tiragens inalteradas. Outras são feitas de modo 
mais engenhoso, sofrem uma atenuação do conteúdo, uma 
sublimação, como eu digo, e podem se tornar conscientes se apoiando 
em alguma peculiaridade real (habilmente utilizada) da pessoa ou da 
situação do médico. Já não são reimpressões, mas edições revistas 
(p. 312). 

 

 Ainda que nesse trecho Freud fale da relação médico-paciente, o conceito de 

transferência pode se aplicar à relação professor-aluno, como o próprio autor 

reconhece no seu texto de 1914, ao dizer que todo relacionamento com um outro está 

pautado na nossa relação com as figuras parentais com quem tivemos contato na 
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nossa infância e que, no caso dos professores, isso não seria diferente. Para Freud, 

os professores assumem o lugar de pais substitutos, assim “transferimos para eles o 

respeito e as expectativas ligadas ao pai consciente de nossa infância e depois 

começamos a tratá-los como tratávamos nossos pais em casa” (FREUD, 1914, p.258).  

 Essa relação transferencial não é uma via de mão única, porque o professor 

também irá depositar em seu aluno suas vivências psíquicas em um movimento de 

contratransferência, aliado ao fato de estar assumindo um lugar de autoridade ligada 

à relação parental originária de seus alunos. O próprio mal-estar docente está 

ancorado nesse processo na medida em que, muitas vezes, relaciona-se ao fato do 

professor se sentir impotente diante das situações escolares, como se não 

conseguisse ocupar esse lugar que lhe foi dado, de uma autoridade equivalente à 

autoridade parental que teria condições de resolver tudo. É importante considerar que 

há um desejo inconsciente nas duas partes da relação, não só por parte do aluno, de 

ver o professor cumprindo o papel no qual ele deposita seu desejo, mas também do 

professor, em permanecer neste lugar de detentor de um saber que o coloca em um 

lugar narcisicamente acima dos estudantes. Poder renunciar a esse lugar de “tudo 

saber” permite que os estudantes lidem com as próprias frustrações e expectativas 

sobre o outro e sobre si mesmo, abrindo caminho para uma construção de 

conhecimento mais autônoma. 

 A proposta da Feira de Profissões parecia ir ao encontro dessa perspectiva, na 

medida que creditava aos estudantes uma posição ativa no próprio processo de 

aprendizagem, recebendo o suporte dos professores, não como aqueles que sabiam 

de tudo que seria apresentado, mas como sujeitos em uma posição faltante. Aos 

professores não caberia fazer tudo para a feira e tampouco saber de todas as 

profissões levantadas pelos alunos, portanto o que poderiam fazer era contribuir para 

que aquele momento de aprendizagem, ainda que diferente dos moldes tradicionais, 

fosse significativo.  

 A análise do jogo transferencial que se estabelece entre estes sujeitos na 

escola foi importante para entender outras falas e posicionamentos dos professores e 

coordenadores nesta mesma reunião. Em uma delas, ao retomarem o caso de Luiz 

Fernando32, que havia se escondido na quadra no meio de diversas carteiras 

 

32 Trata-se do garoto que xinga a todos e leva objetos para ameaçar pessoas na escola, que foi 
relatado no tópico 4.4.3. 
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empilhadas e sido confundido com um cachorro, uma professora diz ao coordenador: 

“ele não tem pai, ele só escuta você”. E o coordenador responde: “eu não vou tratar 

dessa situação (...) porque sei que eu não vou olhar e tratar como um coordenador, 

eu vou ter aquele olhar paterno, então eu deixei na mão da [diz o nome da diretora]”. 

Nesta fala fica muito clara a relação transferencial e contratransferencial estabelecida 

entre o aluno e o coordenador, que acaba assumindo uma função mais paternal não 

só com os alunos, mas com toda a equipe, visto que a ele é creditado o poder de 

resolver tudo. 

A questão da indisciplina dos alunos, recorrente nos diálogos estabelecidos 

também demonstra claramente os processos transferenciais, tanto pelos alunos, que 

parecem reproduzir ali aquilo que gostariam de fazer e de dizer em suas próprias 

casas, quanto também pela postura dos professores, que se queixam de serem 

convocados a assumir o papel de pais. Nos dizeres de uma professora: “tem dias que 

a gente perde uma aula só orientando como se fosse os pais”. 

 Neste momento, apontamos um dos Princípios Orientadores de Práticas 

Inclusivas (KUPFER et al., 2017) que diz: “A escola proporciona uma referência 

simbólica para todas as crianças” (p.26). O princípio aponta que a escola é o 

representante da lei para as crianças e adolescentes que ali convivem, exercendo 

também um papel estruturante por manter essa lei, dia a dia, ainda que com muita 

insistência. A escola atua como representante da lei do Pai, “uma lei que interdita, 

‘castra’ e faz mais que isso: organiza a relação do sujeito com os outros pelo fato de 

que esta é uma lei simbólica, isto é, põe palavra ordenadora no lugar do impulso” (p. 

45).  

 Esta posição da lei simbólica e organizadora da vida dos sujeitos não se dá de 

forma instantânea e nem proporciona resultados imediatos, como se supõe que uma 

ação punitiva poderia fazer. Os próprios professores e coordenador reconhecem isso 

na medida que veem que as punições, que no geral estão ligadas à suspensão dos 

alunos, geram um único efeito que é se livrar do problema naquele instante. Os efeitos 

dos atos dos educadores que se comprometem com o exercício dessa lei simbólica 

poderão ser sentidos muito mais adiante, por se tratar de um processo de estruturação 

dos sujeitos diferente do que ocorre em casa. 

 Hannah Arendt (1968) aponta que a educação também é um ato de 

conservação, pois se deve não só conservar aquela criança que chega ao mundo, 

mas também é preciso conservar o mundo diante desta criança. Na escola esse 
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movimento também se mantém, pois é preciso prezar pela criança ao mesmo tempo 

que devemos trazê-la para esse mundo, fazendo com que ela possa estar nele diante 

da ordem simbólica estabelecida antes mesmo que ela nascesse. Há uma angústia 

nesse processo, já que é preciso persistir nessas marcações simbólicas e na 

estruturação desses sujeitos, tanto em momentos em que isso parece fazer sentido, 

quanto em outros em que parece não ter efeito nenhum. Ao tratar disso nessa reunião, 

uma professora diz: “então é não desistir? É continuar fazendo?”. Nesse momento 

respondemos afirmativamente, e logo em seguida outro professor diz “de trinta pelo 

menos um talvez vai escutar”.  

 Ainda assim, posicionamentos como o relatado acima não aparecem sem 

resistências. O professor de educação física retoma a ideia de como são difíceis as 

situações nas quais não se avança, além do cansaço ao ter que resolver conflitos dos 

e com os alunos. Por outro lado, o coordenador coloca como determinadas atitudes 

dos alunos são, na verdade, um pedido de ajuda. Ele relata que em uma prova de 

matemática 100% da turma colou, através de imagens enviadas por aplicativos de 

redes sociais. Uma professora fala que os alunos haviam reclamado da falta de 

professor de matemática e de estarem com dificuldades na matéria e o coordenador 

diz: “eles se sentiram abandonados. Então assim, eu briguei, chamei atenção, fiz 

aquela reunião com os pais, mas foi uma forma de protesto, gente. Foi um protesto.”  

 Nesse momento aparece algo inerente à escola, um problema ligado ao seu 

funcionamento e às suas limitações e não algo inerente aos alunos e suas famílias. 

Isso não era comum de aparecer nas nossas reuniões, ou seja, situações que 

envolviam uma determinada atuação do professor e do coordenador diante dos alunos 

relacionadas à falhas do sistema escolar como um todo, e não ligadas ao contexto de 

vida dos discentes, tão comentado nas reuniões como fator primordial dos desafios 

por eles enfrentados.  

 De alguma forma a atitude dos alunos mostra uma certa implicação com o 

próprio processo de aprendizagem, apresentando-se como uma resistência (chamada 

pelo coordenador de protesto), como se convocassem a escola a assumir sua posição 

na relação transferencial com eles, tomando o lugar de suposto saber e os acolhendo 

como em uma relação parental. Há um desejo por parte desses alunos depositado na 

equipe docente que é a base da relação transferencial. 

 Monteiro (2002) aponta que há uma ilusão pedagógica que insiste em acreditar 

que existe uma adequação na relação entre professores e alunos, tentando 
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escamotear a impossibilidade da relação. Ignora-se o fato de que neste encontro entre 

discente e docente o que existe é uma relação imaginária que “encontra-se submetida 

à realidade psíquica singular de cada sujeito” (p. 14). Essa tentativa de adequação, 

que ignora a singularidade dos sujeitos, aparece nessa escola como o sintoma da 

suspensão de alunos, ou seja, quando um problema se apresenta e é considerado 

grave, sobretudo relacionados à indisciplina, suspende-se os alunos por um ou mais 

dias, para que só então possam retornar ao ambiente escolar. 

 Neste nosso quinto encontro vieram à fala três casos de suspensão. Em um 

deles o coordenador justifica: “A gente afastou o Luiz da escola por conta do perigo 

que ele causa a todos”. No outro a justificativa é: “ele [Rodrigo] foi suspenso 5 dias 

por agressão, depois ele voltou e foi suspenso novamente”. E por fim, o coordenador 

conta que quando Rodrigo foi suspenso, ele não contou para a avó (que é quem cuida 

dele) e disse que estava com dor e precisava ir à UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento). Ao ser levado por uma tia ao médico, eles encontram a mãe de um 

outro aluno que diz: “Oh, [ o Rodrigo] tá suspenso junto com meu filho. Tá enganando 

a sua mãe pra ir pro UPA”. 

 Essa dinâmica da suspensão ou do afastamento dos alunos nos chama 

atenção em todos os encontros, sobretudo por parecer algo muito corriqueiro e muitas 

vezes considerada a alternativa mais adequada e a única via possível de resolução 

de um problema. No caso de Luiz, ele foi afastado da escola por levar objetos 

perigosos para a sala, como faca, estilete, bala de revólver (mesmo sem utilizá-los)33. 

No caso de Rodrigo, tratava-se da indisciplina e por se envolver em brigas junto ao 

outro garoto, que também havia sido suspenso. No geral, esses eram os motivos das 

suspensões. 

 Falar sobre o afastamento do aluno (termo mais utilizado pela equipe 

pedagógica em detrimento do termo suspensão) parecia denotar aquilo que era 

mesmo o desejo daqueles profissionais: afastar aquilo que saía fora do controle do 

professor dentro dessa relação transferencial idealizada baseada em um desejo de 

adequação. Parecia que quando o lugar de suposto saber do professor era ameaçado, 

havia um abandono da relação ou uma quebra momentânea do laço transferencial, 

na tentativa de que tudo pudesse voltar ao lugar.  

 

33 Tratamos do caso de Luiz no item 4.2.3. “A gente busca a solução do problema”. 
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 Para Monteiro (ibid.), “aí reside a origem do mal-estar pedagógico, a negação 

daquilo que marca o ser humano: a angústia, a falta que leva o sujeito a transferir para 

outro o saber sobre o desejo” (p. 16). No caso em questão, a angústia daqueles alunos 

que pareciam depositar um pedido de ajuda na equipe pedagógica, aparecia 

especialmente através da violência (seja física, verbal ou mesmo em forma de 

ameaças), mas isso levava a um mal-estar tão intenso que prontamente se suspendia 

o laço, deixando cada qual resolver seus problemas junto às suas relações 

transferenciais com a família. Dificilmente as ações dos alunos considerados violentos 

eram vistas como um pedido de ajuda ou como a única possibilidade de expressão de 

quem vive em meio a situações de  violência. A única exceção era quando se tratava 

de temas relacionados ao suícido, assunto recorrente entre os professores e que faria 

parte da segunda metade da reunião deste dia, organizada pelo coordenador, como 

mencionamos anteriormente. 

 

4.2.6 A feira das profissões 

  

A feira das profissões foi um evento inédito na escola Maria Margarida 

Coutinho, promovido pela coordenação e pelos professores com intensa participação 

dos alunos. Voltado aos estudantes dos 9º anos, o evento teve duração de três dias 

e contava com uma programação diversificada que incluía apresentações dos alunos 

sobre as profissões e palestras com profissionais de diversas áreas. 

 As apresentações dos alunos eram no formato de stands montados nas salas 

de aulas. Em pequenos grupos, os estudantes escolhiam uma profissão de interesse 

para fazer uma explanação sobre ela, levando instrumentos ou vestindo roupas que 

representassem essas profissões. Também fizeram cartazes e prepararam falas a 

respeito do que haviam pesquisado. Já as paletras ministradas contaram com 

diferentes profissionais que eram conhecidos dos professores e que se 

disponibilizaram a irem à escola, sem qualquer custo para a instituição. 

 Nesta ocasião fui convidada a falar com os estudantes sobre escolha 

profissional, juntamente com outros profissionais que foram falar do dia a dia de suas 

profissões, dentre eles um executivo, um enfermeiro e até mesmo um dos professores, 

que além de lecionar na escola atua como bombeiro civil.  

 O pedido para que falasse da escolha profissional se baseava no desejo de 

ajudá-los a pensar no que aqueles alunos e alunas poderiam vislumbrar como 
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profissão, não só para além dos muros escolares, mas também para além da vida na 

periferia. Apresentar possibilidades de como fazer a escolha profissional, mas 

sobretudo, como poder chegar até essa escolha, era parte do que havíamos 

combinado de conversar com os estudantes.  

 No dia que compareci para a palestra, o coordenador estava visivelmente 

empolgado, juntamente com alguns professores que pareciam estar muito orgulhosos 

de estar vivenciando esse momento. Muitos dos docentes olharam com surpresa 

minha presença no evento, não pelo fato da equipe não ter conhecimento da minha 

ida, que havia sido comentada previamente em reunião, mas sim por minha 

participação efetiva, cumprindo a promessa que havia feito. Alguns comentários 

circulavam, como “nossa, você veio! Que bom!” ou “que bom que você veio até aquiI”. 

A surpresa com a minha presença estava relacionada a dois fatores: eu ter 

desprendido tempo para falar com aqueles estudantes e também pelo deslocamento 

espacial que tinha realizado, já que a escola era não só uma escola da periferia de 

Guarulhos, como também bem distante da minha residência. 

 Por muitas vezes, antes da realização da palestra, o coordenador salientara 

comigo a falta de infraestrutura da escola para a realização de um evento. Ainda 

assim, quando cheguei à escola o pátio tinha sido transformado em um local de 

palesta: todos os cerca de 90 alunos estavam sentado em cadeiras, havia uma mesa 

para os palestrantes com copos e água e uma caixa de som com microfone. Entendi 

que a “falta de infraestutura” que ele falara era, na verdade, a ausência de projetor e 

de computador, equipamentos comuns em paletras nos dias de hoje. 

 O que pareceu interessante ao ministrar a palestra foi a observação sobre a 

disciplina dos alunos. Nada que indicasse a indisciplina tão relatada nas reuniões ficou 

evidente naquele momento. O que apareceria era apenas aquilo que seria corriqueiro 

em uma palestra para adolescentes: o burburinho de conversas paralelas, ainda assim 

muito comedido. Alguns alunos participaram da palestra com perguntas e opiniões 

quando eram convocados a responderem algo e, tantos outros, ainda que calados, 

mostravam-se interessados, participando através de acenos com a cabeça, ou com 

gestos com a mão (como jóia, ou levantar a mão em uma pergunta estatística).   

 Ao final de um bloco de palestra, que ocupou metade do período de aulas, 

professores e palestrantes foram convidados para um café da manhã na sala da 

direção. Lá, em uma mesa grande de oito lugares, diversas comidas e bebidas  eram 

servidas, ainda que a diretora insistisse em nos dizer que era apenas uma mesa 
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simples, sem muitos luxos. Os professores iam se servindo e conversando em 

pequenos grupos. Muitos pareciam felizes e impressionados com o evento, alguns 

vinham perguntar sobre as minhas impressões. Falei então que me impressionava a 

disciplina dos alunos e eles sorriam, dizendo que se tratando de um evento diferente, 

com visitas, os alunos se comportavam. Os professores pareciam mesmo estar 

sempre em alerta no momento das palestras, como se estivessem vigiando os alunos 

e à espreita para barrar qualquer imprevisto.   

 Os professores pareciam orgulhosos ao mesmo tempo que surpresos com o 

evento, seja pela postura e engajamento dos alunos e, sobretudo, pela disponibilidade 

dos profissionais de fora da escola em estarem ali, como se fosse muito improvável 

que alguém fora daquele contexto de periferia desassistida pudesse se disponibilizar 

em adentrar nesta realidade levando contribuições de forma gratuita, ou seja, sem 

cobrança, seja monetária (o que para eles seria o comum quando se trata de trabalho), 

ou de resultados (como comumente se sentem em relação à secretaria de ensino). 

 A decisão em participar do evento, que estava fora dos encontros que 

planejamos, não se justificou apenas como uma forma de contribuir com a escola 

através do atendimento de um pedido da coordenação, mas sobretudo em poder 

participar daquilo que nos parecia ser fruto das nossas próprias discussões com o 

grupo de professores. 

 Como colocado anteriormente, desde o primeiro encontro falávamos de um 

processo de co-elaboração, onde pudéssemos pensar juntos em alternativas dentro 

do âmbito escolar que levassem à outras possibilidades de aprendizado e a novos 

formatos na relação desses alunos com os professores e com os próprios colegas. 

Pensar propostas que saíssem da dinâmica convencional da sala de aula era algo 

presente no nosso discurso e que começou a aparecer também no discurso de alguns 

professores, sobretudo a professora de artes34 que chegara a propor que algo 

diferente deveria ser feito com esses alunos. 

 Foi essa mesma professora quem liderou todo o processo de montagem da 

Feira de Profissões, o que nos faz acreditar que esse evento pudesse estar 

relacionado, de alguma forma, com os encontros promovidos por nós ao longo dos 

encontros trabalhados, ou seja, algo do que havíamos proposto com o nosso trabalho 

de escuta e discussão parecera ter reverberado na equipe, sobretudo na professora 

 

34 Ver item “2.4.3 ‘A gente busca a solução do problema’”. 
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em questão, fazendo com que o grupo apostasse, de fato, em uma nova proposta com 

aqueles alunos que eram sempre acusados de indisciplina ou vitimizados pela 

condição periférica. 

 De alguma forma, a Feira das Profissões pareceu ser a efetivação de algo 

possível dentro daquilo que parecia impossível, uma mobilização que permitiu que a 

periferia fosse assumida e trabalhada dentro de suas próprias possibilidades.   

   

4.2.7 “Falta uma sensação de pertencimento deles da escola” 

 

 Para esse encontro decidimos preparar um texto para ler e discutir com os 

professores retomando elementos que já tínhamos trabalhado anteriormente com o 

grupo. Nele resgatamos algumas falas dos professores relacionadas à algumas 

situações que haviam mencionado ao longo dos encontros, acrescentando pequenas 

reflexões sobre as temáticas mais recorrentes, como a questão do suicídio, a questão 

das famílias desestruturadas e, sobretudo, qual o papel da escola nessas situações 

que são consideradas desafiadoras pela equipe de professores e pela coordenação. 

 Entendemos nesse momento que a apresentação de um documento escrito 

poderia ajudar a equipe a recuperar o papel da fala como um importante fator  

estruturante na reflexão e na ação dentro da escola. O documento também pretendia 

mostrar que a implicação dos professores nas situações desafiadoras era também um 

elemento fundamental que levava a diferentes direcionamentos nas situações 

escolares, possibilitando que algo fosse feito em detrimento de uma ausência que 

pouco ou nada resolveria de suas próprias angústias. 

 A elaboração do texto por nós pesquisadores35 se deu em muitas etapas e 

discussões, já que era importante, acima de tudo, tomar o cuidado de não ceder à 

ideia da prescrição de um remédio que pudesse curar as angústias dos professores  

através de indicações do que poderia ser feito. Diferente disso, o texto pretendia 

retomar pontos já colocados, abrindo espaço para pensar encaminhamentos para 

aquelas discussões, que tantas vezes voltaram às falas dos professores. 

 Ao escrever o texto e já se aproximando dos últimos encontros na escola, ficava 

mais evidente que as situações que mais preocupavam os professores e que, 

 

35 Participaram da elaboração do texto o professor orientador desse trabalho, Daniel Revah, e também 
a doutoranda Candice Marques de Lima, que contribuiu nas reflexões e andamento dos encontros 
realizados.  
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portanto, eram as que mais apareciam nesse espaço de fala, não eram propriamente 

situações de ensino, ou seja, o que mais parecia importar à equipe escolar era aquilo 

que estava relacionado à condição periférica desses alunos, pensando na estrutura 

familiar e, sobretudo, nos quadros de violência e indisciplina. Não aparecia como fator 

primordial o fato de um aluno não aprender determinado conteúdo na escola ou o fato 

de não conseguir desenvolver determinada habilidade importante nos estudos. O que 

preocupava mais não era a postura de estudante no sentido do ensino e da 

aprendizagem, mas sim a postura de estudante nos termos disciplinares, abarcando 

a ideia da obediência às normas e a uma certa postura considerada ideal, ainda que, 

em geral, sustentassem a crença de que o contexto da periferia, indissociável do 

contexto familiar, era o fator preponderante que dificultava que o ideário dos 

professores se concretizasse.  

A leitura do texto foi feita por dois professores, sendo o primeiro responsável 

por uma pequena parte e o outro pela maior parte do texto. Curiosamente ambos 

realizaram pequenas modificações no texto original enquanto liam. O primeiro 

professor, foi o que mais realizou modificações, sobretudo em acrescentar palavras 

no que estava escrito. Um exemplo que ilustra essa situação foi com uma das frases 

ditas por um professor e que retomamos na escrita: “nós somos um depósito mesmo. 

A gente tem que tomar conta, a gente tem que sofrer todo tipo de mazela, provocação, 

falta de segurança. É impressionante”36. O professor então, lê a frase da seguinte 

forma: “Nós somos um depósito mesmo, um depósito de problemas, de casa para 

a escola. A gente tem que tomar conta, a gente tem que sofrer junto todo tipo de 

mazela, provocação, falta de segurança. E isso  é impressionante”. (os destaques são 

nossos). Parecia que o professor se aproveitava do momento da palavra para 

acrescentar aquilo que gostaria de dizer, como enfatizar que, na sua opinião tratava-

se de um depósito de problemas e não de pessoas, ou que o sofrimento naquele 

espaço se dava junto, ou seja, por toda a equipe, ponto que era sempre retomado por 

esse mesmo professor nas diversas reuniões. 

O segundo professor que tomou à frente na leitura também realizou 

modificações no texto, mas era modificações mais gramaticais, aparentando ser  uma 

tentativa de nos corrigir onde, na verdade, não havia correções a serem feitas. Ele 

também realizou muitas mudanças no gênero dos pronomes, ou seja, escrevemos “as 

 

36 Veja item 4.2.3. 
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alunas” e ele lia “os alunos”; escrevemos “muitos desses adolescentes” e ele lia 

“muitas dessas adolescentes”. Esse professor também acrescentou palavras no texto, 

mas principalmente quando havia transcrições de falas dos colegas, como se tivesse 

algo a mais a dizer sobre aquela situação. Diferente do primeiro professor, esse era 

um professor mais crítico ao nosso trabalho e também mais resistente, salientando 

sempre a dimensão do impossível da educação como algo que impedisse certos 

aspectos da prática pedagógica.  

Ao final da leitura do texto os professores permaneceram alguns instantes em 

silêncio. Propomos que falassem alguma coisa, tecendo qualquer tipo de comentário 

sobre o que havia sido lido e, embora alguns colegas começassem a apontar para 

que a professora de Artes começasse a falar, prontamente o coordenador (que havia 

se ausentado da sala na maior parte do tempo em que líamos o texto), pediu a palavra 

para trazer uma situação que ocorrera naquele momento. Segundo ele, sua ausência 

na leitura do texto havia se dado porque uma mãe estava esperando para falar com 

ele sobre uma situação que ocorrera na escola no dia anterior, envolvendo dois alunos 

em uma briga.  

 A conversa sobre o ocorrido (a briga dos alunos, a ligação do pai de um deles, 

a ida da avó do outro, etc.) deslocaram o tema da reunião, sobrepondo-se ao momento 

que havíamos proposto, impossibilitando que trabalhássemos com o que havíamos 

pensado anteriormente. Consideramos importante pontuar isso porque em um 

trabalho como esse é impossível que haja controle do que vai acontecer, assim como 

é impossível prever tudo o que pode acontecer em uma sala de aula, ainda que haja 

uma programação pré determinada. 

 O relato da situação fez com que os professores seguissem trazendo outros 

casos de conflitos dentro da escola, sobretudo de indisciplina. Nessa reunião a figura 

do coordenador se sobressaiu bastante. Ele próprio coloca que a avó do aluno que 

acabara de procurá-lo disse que, embora achasse que ir à escola não iria adiantar 

muito, ela queria falar com ele, porque com “as outras não funcionam” (em uma alusão 

à diretora e à vice-diretora). Seguido disso, a equipe conta que no dia anterior,  na 

ausência do coordenador (que havia ido fazer um curso fora da escola), houve uma 

grande movimentação dos alunos, que descarregaram os extintores da escola e 

empilharam cadeiras no elevador (restrito aos funcionários e às pessoas com 

mobilidade reduzida), fazendo-o subir e descer constantemente. Neste momento, 

dirigindo-se ao coordenador, um professor diz:  
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Infelizmente quando você não tá, a escola parece que é outro 
ambiente (...) infelizmente. Eu não sei o que que acontece que quando 
você não tá, parece que não tem ninguém da gestão pra olhar, não 
tem inspetor, não tem ninguém. Só tem nós professores em sala de 
aula. E a gente tá em sala de aula. A gente não pode ficar olhando os 
alunos no corredor. 

  

O coodenador diz que aquela é uma afirmação complicada e que ele não 

estaria reclamando das colegas de trabalho dele (no caso a diretora e a vice) e que 

era preciso lembrar que a escola tinha regras que devem ser seguidas. Ele pontua 

que no dia seguinte chamou todos os alunos envolvidos no episódio do extintor e do 

elevador e os suspendeu, assim como suspendeu também duas meninas que “estão 

naquela questão do se conhecer, de experimentar novas experiências”  e também 

porque uma delas “já trouxe bebiba alcoolica, catuaba, já trouxe cigarro, já fez um 

escarcéu” . Novamente a solução é suspender alunas e alunos que fogem das regras 

ou de tudo aquilo que é considerado inadequado à escola37 .  

No meio do relato das suspensões, uma professora faz uma reflexão que nos 

parece interessante: “eu acho assim que falta... eu não sei como a gente poderia 

solucionar, mas falta uma sensação de pertencimento deles da escola, sabe?” . É 

interessante pensar que em um ambiente em que o recurso da suspensão é 

corriqueiro, haja a percepção dos professores de falta de pertencimento por parte dos 

alunos. Como se sentir pertencendo à escola quando se é vetada a presença no 

ambiente diante de atos considerados graves, ao fugir da regra? Aquilo que é 

considerado um ato grave é decretado pela direção e coordenação da escola, não 

sendo discutido com os alunos ou com as famílias qual a melhor forma de lidar com 

os problemas. 

Ao mesmo tempo, a fala desta professora pode ser lida por outro prisma, 

remetendo-nos a uma falta de sensação “da escola” de pertencimento aos alunos, ou 

seja, como se a escola (neste caso professores, coordenador e direção) tivesse uma 

certa dificuldade em aceitar que esse mundo no qual os alunos estão inseridos, que é 

a periferia em si, é parte dela, deste ambiente escolar. Desta forma, é como se esta 

realidade os obrigasse a lidar com as situações para além de qualquer ideal. Neste 

 

37 Não nos ficou claro exatamente a situação da suspensão se relacionada exclusivamente ao fato da 
garota levar objetos proibidos ao ambiente escolar, ou também pela orientação sexual que se 
desenhava na frente do coordenador.  
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sentido, alguns professores pareciam trabalhar melhor com esse fato, fazendo 

propostas que olhavam para esta realidade sem ignorá-la, enquanto outros ficavam 

mais resistentes em encará-la, reafirmando o posicionamento de uma certa 

impossibilidade de realizar alguma outra proposta diante das condições desta 

periferia. 

O coordenador aponta que ao conversar com os alunos, eles retomam a queixa 

de que vão à escola e não tem aula, em relação ao qual o coordenador responde com: 

“Mas eu falei, poxa, a gente fez a Feira das Profissões, nós fizemos a Festa do 

Sorvete, a gente fez uma série de atividades, levamos vocês ao cinema, levamos 

vocês ao zoológico”. Nesse relato, parece que os alunos estão pedindo o básico, 

enquanto o coordenador responde com o que tem sido feito para suprir esse básico 

que não consegue ser cumprido, diante das dificuldades da escola em conseguir um 

professor substituto.   

Uma série de queixas de todas as partes aparecem: o coodenador diz que nem 

todos os professores se empenham nessas atividades diferenciadas, os professores 

reclamam da falta de infraestrutura da escola (sobretudo a falta de inspetores nos 

corredores, o que permite que a bagunça possa acontecer a qualquer momento), 

ambos demonstram uma certa ansiedade quanto às demandas da secretaria da 

educação com as mudanças de currículo do ensino básico.   

No momento em que as tensões afloram, seja pelos relatos ou pelo frequente 

atravessamento de demandas, é comum o grupo quebrar a tensão com um certo 

humor. Uma professora comenta, por exemplo, que ela, naquela idade, estava 

“arrasada” por não ter a experiência que determinadas alunas tinham. Outro comenta 

que às vezes é chegar em casa e beber uma dose de cachaça, assim como outros 

falam da vontade de “esganar esse aluno”, como já mencionado anteriormente.  

Nesses momentos os professores riam muito, o que parecia demonstrar como o grupo 

se sentia à vontade, ainda que com a nossa presença, usando do humor para 

expressar as próprias angústias, descontrair-se e aliviar as tensões. 

Essas situações nos faziam lembrar dos estudos de Freud (1905b) sobre os 

chistes que seriam, segundo o autor: “algo cômico de um ponto de vista inteiramente 

subjetivo” (LIPPS APUD FREUD, 1905b, p. 17). Freud dedicou uma obra inteira para 

tratar desse fenômeno e sua relação com o incosnciente, pois entendia que para além 

de uma piada, o chiste fazia parte de um processo social, ou seja, ele só faria sentido 
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quando há laço social entre as pessoas, o que significa dizer também que a piada só 

faz sentido dentro de um grupo que assim se reconhece. 

Baseado nos estudos de Freud é possível dizer então que o chiste é como uma 

piada que precisa estar no contexto do grupo e ali provoca o riso, trazendo à tona algo 

que precisa ser comunicado através do cômico. Sendo assim, o chiste seria uma 

forma de expressão do inconsciente, ou seja, através dele eu consigo dizer aquilo que 

está recalcado. Em outras palavras, aquilo que foi esquecido por uma certa censura 

imposta àquele que o diz e que está relacionado não àquilo que é explicitamente 

proibido, mas sim a um padrão social ou um modo dominante de pensar em uma 

sociedade. 

 No caso dos professores desse grupo, era como se eles procurassem, através 

do humor, uma certa solidariedade entre os que estavam presentes e, ao mesmo 

tempo, encontrassem uma forma de mostrar seus limites e seu lado humano da falha, 

ou seja, eles não precisavam ser sempre os professores modelo, ou assumir sempre 

uma postura politcamente correta. No contexto do grupo eles se sentiam acolhidos 

por seus semelhantes para poder expressar seus cansaços, suas preocupações e 

suas opiniões ainda que isso fugisse do ideário do bom professor. Ali também havia 

espaço para que ao menos parte dos seus anseios fossem ditos por mais incorretos 

que pudessem parecer, através das falas engraçadas que driblavam resistências que 

apontavam para suas próprias questões inconscientes.  

 Dois professores, em dois momentos distintos, tentaram retomar elementos do 

texto apresentado, mas essa retomada não se sustentou por muito tempo, sobretudo 

pelo atravessamento da demanda da secretaria de educação, trazida pelo 

coordenador, para trabalhar com competências e habilidades. A tensão sobre as 

mudanças em relação ao próximo ano letivo permaneciam e o coordenador parecia 

querer preparar esses professores, sobretudo em relação ao que se espera para o 

próximo ano. Estávamos, nesse momento, há menos de um mês das férias escolares, 

em um clima que envolvia o cansaço da equipe e dos alunos, bem como todas as 

expectativas quanto às mudanças programadas. A reunião parecia ser um sintoma de 

todos esses fatores com suas falas atravessadas, com as piadas, as cobranças e os 

desabafos. 

A ideia de pertecimento ou não à escola é retomada duas vezes nessa reunião. 

A professora de Artes coloca que essa questão esbarra, por exemplo, na 

nacionalidade de alguns alunos, sobretudo uma das alunas sobre a qual fazíamos um 
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comentário no texto e que, apesar de apresentar mudanças importantes que faziam 

com que ela se interessasse mais pelo grupo ao qual pertencia na escola, mantinha-

se muito mais ligada ao seu país de origem. A aluna não se sentia, segundo a 

professora, nem pertencente ao grupo da sala e nem mesmo ao Brasil. 

A realidade de alunos migrantes que vivem em regiões periféricas de grandes 

cidades aparece mais de uma vez na reunião. Há um estranhamento entre esses 

alunos, seus pares e até deles com a equipe docente, seja por apresentarem 

costumes diferentes ou até pela diferença quanto ao idioma, o que dificulta a 

comunicação. 

Também retomam o caso de um outro aluno com muitos problemas de 

indisciplina, mas com uma situação familiar tão complicada que consideram que ele 

não se sente pertencente à própria família, o que dificultaria seu processo de vínculo 

com a própria escola.  

Estas questões pareciam sensibilizar alguns professores, que se preocuparam 

em tornar o ambiente escolar um espaço de acolhimento e de escuta desses alunos, 

na tentativa de criar um vínculo entre o que é feito na escola e suas próprias questões, 

abrindo vias para que eles mesmos pudessem se manifestar, como aconteceu na 

Feira de Profissões, encabeçada pela professora de Artes. Na contramão desse 

acolhimento estava a postura da suspensão, que retirava o aluno do ambiente escolar, 

como se a escola não fizesse parte de todo esse contexto social ao qual pertenciam 

esses alunos e ela própria. 

Um dos professores retoma uma fala dita anteriormente e presente no texto, 

sobre a comparação da escola com um depósito38, alegando ser essa uma 

comparação forte. Ele retoma a ideia de pensar as experiências ali vividas, dizendo: 

“essas experiências são muito fortes pra gente, eu acho que a gente tem que, 

realmente, a partir dessa união de forças, união mesmo, de forças, né, trocas de 

experiências, a gente se ajudar”. O professor parecia enxergar ali algum valor diante 

do que estávamos propondo e a partir dessa fala outros professores começaram a 

trazer diferentes relatos de suas angústias na escola, especialmente relatos onde os 

alunos e suas famílias apareciam de alguma forma contra eles.  

Próximo à finalização desse encontro, uma das professoras, depois de fazer 

seu relato, diz: “eu desabafei!” Essa fala parecia trazer um resumo dessa reunião em 

 

38 Veja item 4.2.3 “A gente busca a solução do problema”. 
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que os professores e o coordenador, cansados e em busca de respostas imediatas às 

próprias questões, haviam transitado por diversas histórias relacionadas às relações 

com seus alunos, em um momento que tudo parecia impossível de ser realizado. O 

trabalho com o texto havia escapado diante de tantos atravessamentos e tantas 

situações a resolver. Parecia um momento difícil dos professores enxergarem o que 

já haviam realizado ao longo daquele semestre.  

Nos despedimos dos professores nessa reunião que teve uma das mais longas 

durações. Após nossa saída eles ainda continuaram com as demandas do novo 

currículo paulista39, que tanto atravessava nossas conversas e, sobretudo, aventava 

suas preocupações para o ano seguinte. Será no último encontro com esses 

professores que teremos um retorno mais claro do que eles pensaram sobre o trabalho 

realizado junto com eles ao longo desses seis encontros. 

 

4.2.8  “O tratar com eles hoje é com um olhar um pouco mais diferente” 

 

 Depois do encontro anterior, resolvemos propor um último encontro de 

fechamento para ouvir os professores a respeito de suas percepções quanto ao 

trabalho realizado nos últimos meses. A ideia era ter uma devolutiva da equipe escolar 

para que pudéssemos pensar em encaminhamentos futuros relacionados ao nosso 

trabalho. Para tal, estivemos na escola em um período próximo ao recesso escolar, 

após a finalização das provas regulares já em período de recuperação. A escola 

estava mais vazia, assim como nossa reunião.  

 Ao perguntarmos aos professores como havia sido a experiência dos nossos 

encontros para eles, houve um silêncio inicial e depois algumas conversas paralelas 

até um professor dizer: “a gente assimilou muita coisa, só que o resultado disso você 

vai ver com o tempo. Não tem como trabalhar num ano e ver o resultado no próximo, 

 

39 Em agosto de 2019 houve a homologação no novo currículo paulista para a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental. Trata-se de uma nova proposta curricular que pretende trazer melhorias ao 
ensino do estado, baseado na Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Segundo o governo do 

Estado de São Paulo: “O Currículo Paulista define e explicita, a todos os profissionais da educação que 
atuam no Estado, as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, 
social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva 
do desenvolvimento humano.” (SÃO PAULO, 2019). Na prática, a implementação desse novo currículo 
traria uma carga horária maior aos estudantes, com mais disciplinas a serem cumpridas, além do 
aumento das reuniões pedagógica (como colocado no capítulo 1 desta dissertação). Essas novas 
disciplinas seriam ministradas pelos próprios professores da rede, mediante a realização de cursos 
online que os capacitaria para assumirem essa nova função.  
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é a longo prazo. Mas é, foi uma atividade né, que espero que continue, uma atividade 

bastante produtiva”. Interessante pensar que ao falar em “assimilar muita coisa”, 

parece estar imbuída a ideia de absorver ou incorporar algo, ou seja, algo passara a 

fazer parte desse professor. Seria muita coisa que não era possível nomear ali 

naquele momento, mas que indicava possibilidades ao trabalho docente que, 

reconhecidamente, não gerava resultados imediatos.  

Ao mesmo tempo, o professor fala em “atividade produtiva”, o que nos remete 

à velha ideia de uma escola banhada por uma pedagogia de tendência prescritiva. 

Segundo Voltolini (2018), a concepção de uma pedagogia prescritiva vem de 

Durkheim e poderia ser assim entendida por pretender ditar como deve ser o professor 

e também seu aluno, o que, de alguma forma, conflitaria com a própria dinâmica da 

sala de aula que, como sabemos, não obedece a receitas prontas. Essa pedagogia, 

que tenta instruir o professor para fazer algo, teria como um dos seus objetivos limitar 

a relação professor-aluno a uma relação “produtiva e eficiente” (ibid., p. 25). Sendo 

essa a concepção majoritária da pedagogia hoje, não nos surpreende o professor falar 

em “atividade produtiva”, relacionada muito mais à engenharia do que a 

engenhosidade docente40. 

Um outro professor coloca que considerou o trabalho “significativo e 

importante”, pela “presença, conteúdo” e pelo “contexto a ser trabalho em equipe”. 

Para ele, as trocas em grupo são importantes, sobretudo em um momento crítico da 

educação, onde tudo é questionado e onde o público é muito heterogêneo. Ele diz:  

 

Eu acho que é um trabalho que deve sim prosseguir ano após ano, é 
plausível, amei, gosto, eu já tive grupo. (...) Só desejo que daqui pra 
frente a gente se revigore ainda mais, ganhemos mais força, né e não 
fique só numa reunião como essa e um encontro como esse onde cada 
um partilha sim as suas ideias, suas experiências (...) mas [que] ele 
pode se estender para outros setores que a gente trabalhar (...) com 
os novos projetos que surgirem na rede. 

 

Esse professor parece salientar a importância do trabalho grupal e de como o 

que é feito nele pode reverberar na atuação dos professores. Neste sentido, tal como 

 

40 Inspirado em Huberman (1980 apud VOLTOLINI e cols, 2018), Voltolini explica que a diferenciação 
entre engenharia e engenhosidade é o fato da primeira se caracterizar por “um saber prévio à 
experiência, recolhido dos conceitos ou prescrições científicas” (VOLTOLINI e cols, 2018, p. 63) 
enquanto a segunda se caracterizaria por ser uma “inteligência do instante” ou “uma habilidade de 
improvisação balizada” (idem). 
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nos aponta o dispositivo de conversação41, a palavra circulante entre os professores 

parecera reverberar no professor, o que poderia levar a um certo efeito no seu próprio 

saber. A circulação da palavra então, possível em um contexto de grupo, teria 

permitido que aquele professor repensasse as próprias práticas, abrindo-se para 

novas possibilidades 

Com relação aos “novos projetos que surgirem na rede”, aparentemente o 

professor estava se referindo à nova estrutura curricular do Governo do Estado de 

São Paulo, tema esse que retornara à reunião, já que o próximo ano letivo se 

aproximava e os professores pareciam estar ainda um pouco desorientados sobre 

como participariam dessas mudanças.  

O coordenador, que abrira o espaço para nossas reuniões e tinha participação 

ativa em todas elas diz: 

 

O trabalho de vocês eu achei muito bacana, porque a gente entende 
que o aluno é fruto do meio, porque ele convive, a gente entende 
facilmente isso e, e falo por mim, né, o tratar com eles hoje é com um 
olhar um pouco mais diferente. Eu tento entender e ouvir muito mais 
do que simplesmente punir, discutir, chamar atenção. Vamos tentar 
entender esses garotos aí. (...) então eu acho que isso, essa questão 
de observar o ser humano, eu acho muito importante, e foi uma das 
estratégias que eu comecei a adotar depois que a gente começou a 
ter essa palestra aqui. 

 

A fala do coordenador levanta pontos interessantes para o fechamento do 

nosso trabalho. O primeiro ponto que podemos salientar é como permanece forte a 

questão do meio, ou seja, a força das condições da periferia na vida dos estudantes 

e a própria ideia de família desestruturada que parecia se manter muito forte no 

imaginário não só do coordenador, mas de todos os que participavam da reunião. De 

fato, parecia impossível descolar a condição própria de uma escola da periferia do que 

nos era apresentado nas reuniões, mas ainda assim não podemos falar em um 

determinismo do meio com relação à vida desses estudantes. Ao mesmo tempo que 

condições extremas, como a miséria, podem levar à “dificuldade de simbolização e de 

construção de um projeto de vida” (BROIDE, 2006, p. 79), isso não pode ser 

considerado uma regra. Havia tantos outros casos na escola, de crianças e 

adolescentes em condições consideradas adversas quanto ao meio que vivem, mas 

 

41 Ver capítulo 3, item 3.3.2: Conversação. 
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que despertavam comentários positivos dos professores, como alunos excelentes no 

convívio e desempenho acadêmico42. Com isso, podemos afirmar que a forma como 

um sujeito se constitui e se apresenta para o mundo envolve diversos fatores que não 

só o lugar em que vive. 

Quando o coordenador fala em tratar os alunos de forma “um pouco mais 

diferente”, ele parece pontuar que nesta escola já se realizava um trabalho 

diferenciado, afinal ele fala em “um pouco mais”, ou seja, algo já estava sendo feito 

naquele ambiente, porém, há um acréscimo com o nosso trabalho. Ele mesmo pontua 

que “observar o ser humano” foi uma das “estratégias” que ele passou a adotar, depois 

dos nossos encontros. 

De alguma forma, isso parecia ser um efeito direto do que propúnhamos e que, 

reconhecidamente, só era possível porque havia uma certa abertura do coordenador 

em permitir que desenvolvêssemos nossa proposta. Dessa forma, é inegável que 

dentro dessa identidade de coordenador há uma aposta de que um trabalho como o 

nosso pudesse acrescentar algo às práticas pedagógicas da escola.   

Em todos os nossos encontros, ao ouvir o relato dos professores, apontávamos 

para esse olhar e essa escuta, a qual o coordenador remete sua fala, atentando para 

o que estava sendo mostrado e dito por aqueles alunos nas cenas relatadas, não no 

sentido concreto da cena em si, mas de qual sentido poderia ser dado para aquilo. 

Pontuávamos, por exemplo, como os desenhos das alunas que remetiam ao 

suicídio estavam querendo dizer alguma coisa à professora, como se estivessem 

pedindo que seu sofrimento fosse reconhecido ali na escola, espaço onde eles 

existiam e queriam ser vistos. Em outras ocasiões, falamos sobre como era importante 

colocar “palavras na violência” nos referindo aos atos dos alunos e como era 

importante poder falar disso nessas reuniões e também com os próprios discentes, 

como uma forma de devolver a eles o que era visto e escutado, abrindo a possibilidade 

para que eles próprios pudessem enxergar a situação sob outra perspectiva. Também 

colocamos que todos nós, adultos e crianças, tínhamos momentos que nos 

 

42 Pelo enfoque que escolhemos para tratar neste trabalho os impasses trazidos pelos professores nas 
reuniões, não enfatizamos os breves relatos de alunas e alunos que não eram considerados 
problemáticos pela equipe. Nestes casos, alguns adjetivos eram usados, entre eles dizer que uma aluna 
era “quietinha e muito educada” ou uma outra que era dita como “excelente”. Neste último caso é 
interessante notar que, embora sejam tecidos elogios à garota, um professor diz: “[ela] é filha adotiva, 
mas é uma excelente menina”, mostrando que a ideia da influência do meio era, de fato, muito forte 
naquela equipe.  
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questionávamos sobre o que havíamos dito, como que dizendo para nós mesmos: 

“por que eu disse isso?” A escola tinha o potencial de promover um espaço que as 

crianças e adolescentes pudessem analisar a situação e responder a essa questão, 

através da fala e da escuta daqueles que estavam ali com eles. Um outro ponto 

importante dos nossos encontros foi dizer que o saber da experiência do professor 

era valoroso para lidar com esses impasses e que, para isso, era preciso se deixar 

afetar por essas experiências, o que envolve a escuta daquilo tudo que nos era 

colocado.  

Todas essas nossas intervenções ao longo de todos os encontros pareciam 

então ter surtido algum efeito, expresso ali na fala do coordenador. Ainda que ao final 

ele tivesse adjetivado os encontros como uma palestra, colocando-nos no lugar de 

mestria, tão difícil de ser evitado em um formato como esse, pareceu-nos que esse 

espaço de escuta e fala tinha, de alguma forma, surtido algum efeito, no sentido que 

pretendíamos com o nosso trabalho, para alguns professores e até na própria 

dinâmica da escola, haja visto que o coordenador, figura central dentro deste 

estabelecimento de ensino, expressara que algo havia mudado. 

Depois disso, os professores falaram de alguns desafios da sala de aula dos 

anos finais do Ensino Fundamental, das diferenças entre as séries desta etapa de 

ensino, das suas expectativas frente às mudanças para o ano seguinte, das 

conquistas que tinham tido neste ano, como as diferentes saídas promovidas pela 

escola, o projeto da Feira das Profissões, a maior empatia dentro do grupo, e a 

promoção de um ambiente menos violento onde, segundo o coordenador, não teve 

brigas, depredação, incêndio e uso de drogas. Muitos nos perguntaram se 

continuaríamos o ano que vem com esse trabalho, porque julgavam ser uma proposta 

interessante e importante de ser desenvolvida na escola, mas respondemos que não 

sabíamos como seriam os projetos no ano seguinte. Finalizamos novamente 

agradecendo a oportunidade e, acima de tudo, a disponibilidade que tiveram em nos 

receber ao longo desses meses de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial deste trabalho tinha como pontos balizadores quatro 

diferentes aspectos: os professores dos anos finais do Ensino Fundamental, a 

pesquisa de campo, as contribuições da psicanálise à educação e a educação 

inclusiva. Mais do que pensar separadamente cada um destes aspectos, nos 

interessava investigar suas interfaces numa espécie de caleidoscópio que nos 

proporcionou, no desenrolar da pesquisa, a cada olhar e a cada movimento, 

combinações que não se esgotam nesta dissertação. 

Como colocado no início deste trabalho, olhar para os professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental era não só um desejo pessoal, mas também um dado 

concreto quanto à escassez de estudos referentes aos docentes deste segmento de 

ensino. Antes mesmo do início desta pesquisa nos parecia intrigante a cisão tão 

evidente entre os anos iniciais e os anos finais de uma mesma etapa do ensino dito 

fundamental, cisão esta marcada pelo próprio histórico de propostas e reformas que 

envolveram o sistema de ensino, que, nas suas diversas mudanças de estruturação, 

delegaram aos anos finais do Ensino Fundamental uma espécie de lugar de transição 

entre o que antes era o Ensino Primário e a última etapa do Ensino Secundário.   

Esse lugar, talvez não por coincidência, condiz com o momento da vida dos 

estudantes conhecido como o período de latência (FREUD, 1905), que é também um 

momento de transição entre a infância e a adolescência. O segmento seria então a 

própria representação desta transitoriedade, contribuindo de alguma forma para a 

ideia de limbo identitário no qual esses professores vivem. A identidade do professor 

estaria então relacionada não apenas à sua formação, neste caso como professor 

especialista, mas também ao lugar que ocupa dentro da escola, considerando a 

estrutura de ensino como um todo, bem como o estabelecimento do laço social entre 

professores e alunos. 

Ao abordar a teoria, tratamos o ato de educar como da ordem do impossível 

(FREUD, 1937), bem como da posição do professor especialista como um docente 

“em falta” (REVAH, 2017). Nas falas dos professores, deparamo-nos com o desafio 

de abrir brechas para que o impossível não se tornasse impotência e para que as 

faltas pudessem ser sustentadas não como anuência ao fracasso, mas sim como algo 

inerente a todo o processo. Nem sempre aquilo que é planejado na educação dará 

certo e nem seria conveniente que assim fosse, porque isso impediria o que é próprio 
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do laço social entre os sujeitos que participam do ato de educar, que é o impossível 

como condição necessária para que a educação seja mesmo possível. 

A pesquisa de campo, o cerne desta dissertação, nos permitiu observar estes 

e tantos outros aspectos in loco. Promover um trabalho em grupo dentro do ambiente 

escolar em um espaço reservado para reuniões pedagógicas nos colocava na posição 

de estrangeiros, mas também permitiu que enxergássemos mais de perto as relações 

que eram estabelecidas naquele ambiente, qual posição que cada professor ocupava 

na dinâmica do grupo e na visão do coordenador e como se dava a circulação da 

palavra entre os participantes das reuniões. 

Neste sentido, as singularidades de cada um dos professores presentes 

emergiam pouco a pouco ao longo dos encontros, compondo as relações dentro do 

grupo que, embora heterogêneo, apresentava uma certa fluidez na circulação da 

palavra.  

A maioria dos professores da escola onde realizamos esta pesquisa estava há 

vários anos no exercício da docência em escolas públicas e aqueles que estavam na 

escola há mais tempo, pareciam trazer com mais segurança suas contribuições aos 

diálogos estabelecidos. Por outro lado, os professores mais novos no grupo 

levantavam questionamentos que permitiam pensar um pouco além dos 

determinismos daqueles que já conheciam a escola há muito tempo. 

A palavra circulava entre os professores e, ainda que alguns ficassem de fora 

de uma participação mais ativa nas discussões, pareciam acompanhar o que estava 

sendo dito. Tivemos casos também de professores que deixaram de comparecer nas 

nossas reuniões, mas não sabemos se isso tinha, de fato, relação com o nosso 

trabalho ou com a mudança de horário do profissional, visto que a presença nas 

ATPCs faz parte da carga horária do professor. 

De alguma forma percebemos que quando nos dispomos a fazer um trabalho 

que não traz receitas prontas e não exalta a psicologização da educação isto gera, 

muitas vezes, um certo incômodo nos professores, sobretudo porque parecem estar 

acostumados a receber indicações do que deve ser feito na escola daqueles que estão 

fora da cena escolar cotidiana, como a Secretaria de Educação e os profissionais de 

saúde (através dos laudos).  

Um trabalho onde a autoria do professor é colocada como ponto central em 

uma formação continuada (que é uma das propostas dos ATPCs), parece estar ainda 

longe de ser realizado pelas instâncias oficiais, ou seja, há um investimento na 
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instrumentalização do professor com coisas que vêm de fora dos seus saberes, ao 

mesmo tempo que este professor também se coloca na posição de alguém que 

necessita dessa instrumentalização.  

Sendo assim, pensar em uma proposta apresentada como uma co-elaboração 

parecia gerar, ao mesmo tempo, interesse e incômodo aos professores. Percebemos 

isto porque houve uma oscilação ao longo de nosso trabalho: havia momentos em que 

parecia que este “elaborar juntos” era mais possível (e apostamos que a Feira das 

Profissões foi um exemplo disso), como também havia momentos em que nada 

parecia possível, como aconteceu no penúltimo encontro. Essas oscilações não 

podem ser desconectadas do momento do ano letivo pelo qual estavam passando, 

bem como das demandas impostas não só pela Diretoria de Ensino, mas também pelo 

próprio cotidiano escolar.  

Um fator importante a ser considerado nesta pesquisa era o fato de que não 

estávamos em um espaço voluntário de trabalho, já que as ATPCs fazem parte da 

carga horária obrigatória dos professores do Estado de São Paulo. Isso poderia, de 

alguma forma, inibir a participação dos presentes, mas não foi isso que aconteceu. 

Percebemos uma participação significativa dos professores que nos davam a 

impressão de um desejo em poder falar sobre seus incômodos e impasses vividos 

dentro da escola. Realizar então o trabalho dentro do próprio ambiente escolar nos 

colocava no cenário relatado pelos docentes, que era inundado pelas questões da 

comunidade na qual estavam inseridos. 

Nesse sentido, parece-nos que a consideração do contexto no qual a escola e 

os professores estavam incluídos foi o grande fator de mudança dos rumos desta 

dissertação. Como dito anteriormente, nosso objetivo a princípio era trabalhar com um 

grupo que nos trouxesse casos de alunos que apresentassem entraves estruturais na 

constituição psíquica (KUPFER, PATTO & VOLTOLINI (Orgs.), 2017), mas essa ideia 

foi solapada pelo discurso do contexto da periferia, que era visto pelos docentes como 

fator determinante para todas as questões ali apresentadas. A própria fala do 

coordenador ao apontar que ali existiam mais casos de “inclusão social”, mostra como 

a questão das normas e do padrão social desejado e esperado se sobrepunha a um 

olhar mais singular sobre os sujeitos. Assim, ainda que pudéssemos levantar 

suspeitas de que alguns dos casos relatados pelos professores diziam respeito a 

alunos com entraves estruturais na constituição psíquica, as falas geralmente se 

encaminhavam para o contexto da periferia desassistida como uma justificativa a 
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respeito dos impasses apresentados, fazendo com que ao “aluno de inclusão” fosse 

sobreposto o “aluno da periferia”. Por isso, muito mais do que a escola estar na 

periferia, tratava-se de pensar que a periferia estava dentro da escola. 

Apesar de a maior parte dos professores trazer em suas falas que viviam nesse 

contexto da periferia, muitos até vivendo no mesmo bairro ou em bairros vizinhos, 

esse entorno sempre aparecia como uma espécie de resto no seu imaginário. É como 

se a periferia fosse o avesso de um ideal construído coletivamente com base nas 

idealizações advindas também de um discurso externo àquele lugar. 

Se pensarmos no histórico da periferia, percebemos que se trata de um lugar 

esquecido pelas autoridades, sobretudo por estar às margens do grande 

desenvolvimento capitalista projetado para o município. Nesse caso específico, 

estamos falando ainda da periferia onde está localizado o maior aeroporto do país, 

deixando claro na paisagem a fragmentação do território.  

O trabalho com a psicanálise nos permitiu levantar a possibilidade de 

considerar a periferia como um fator condicionante e não determinante nas relações 

estabelecidas e levadas para dentro da escola. Desta forma, interessava-nos propor 

um diálogo para além da queixa, ou seja, de forma que a periferia pudesse ser 

assumida e o trabalho pudesse ser feito com ela. Assim, não se tratava de expulsar a 

periferia da escola, como era o desejo de muitos professores em relação a alguns 

alunos, mas de incorporá-la ao projeto escolar.  

Nesse ponto, existe um desafio frente ao próprio discurso pedagógico que 

coloca o professor em um lugar de falha, na medida que se entende que o fracasso 

escolar é determinado por esse contexto periférico e pela ação mal sucedida do 

professor. Isso nos leva a crer que esse discurso coloca o fracasso escolar como parte 

de uma equação que explicaria as impossibilidades do ato educativo não ao modo 

psicanalítico, relacionado mais a uma impossibilidade estrutural e de direito 

(LAJONQUIÈRE, 1997), mas sim ligado à psicologização ou sociologização43 da 

educação que tenta eliminar o impossível ao querer apontar culpados no que 

considera ser o insucesso educacional. 

 

43 Falamos em sociologização por entendermos que há discursos que também penetram na escola e que 
consideram as condições sociais como determinantes, porém de um modo que impedem uma atuação que incida 
no fracasso escolar.  
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A psicanálise pode então contribuir para que as chamadas “impossibilidades” 

do ato educativo possam ser encaradas não como impeditivos, mas como parte da 

essência da própria educação. Neste sentido, um trabalho com grupo de professores 

dentro da escola contribui para que se aja sobre os pontos de cristalização dos 

discursos para criar algumas brechas, permitindo um outro posicionamento subjetivo 

dos sujeitos, para além do discurso pedagógico hegemônico, tanto os que se 

sustentam sobre os discursos psicologizantes para explicar o fracasso escolar, quanto 

os que operam num viés sociológico com justificativas que igualmente imobilizam os 

docentes. 

Se faz parte da proposta dos ATPCs “favorecer o intercâmbio de experiências”  

(SÃO PAULO, apud DE GRANDE, 2015, p.33), consideramos que é importante que 

sejam valorizadas as experiências docentes como parte primordial da construção da 

educação dentro da escola, sem que elas fiquem subordinadas aos saberes que vem 

de fora dela. 

No contexto da realização desta pesquisa – uma escola dos anos finais do 

Ensino Fundamental na periferia de uma grande cidade – percebemos a necessidade 

de retirar simbolicamente professores e alunos da periferia no qual foram colocados 

pelos próprios discursos que os atravessam e que servem para justificar determinados 

impasses, mas sem desconsiderar essa condição periférica da escola e igualmente 

inerente às suas condições de vida, ou seja, tentou-se dar voz e lugar aos docentes e 

discentes desse segmento de ensino nesse território, dando abertura a outras 

possibilidades que nascem dentro da própria escola. 

Por fim, terminamos esta dissertação retomando a fala de uma das professoras 

que nos questionava: “então é não desistir?”. O não desistir é o insistir, deixando 

aberto um espaço para o desejo que anima quem educa, que no caso é o professor. 

O não desistir é também deixar espaço para o imprevisto, reconhecendo que a 

educação sempre supõe a dimensão do impossível e que é neste ponto que o sujeito 

do desejo emerge. A psicanálise na escola pode então ter algum papel nesta direção, 

da emergência do sujeito, do aluno-sujeito (KUPFER, PESARO, MERLETTI, 

VOLTOLINI, 2017) e do professor-sujeito (BASTOS, 2018), abrindo a possibilidade 

para que a autoria deste professor e suas experiências sejam reconhecidas e 

valorizadas como elementos importantes do fazer docente.   
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