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EDITORIAL

Permutação não sem história

Este Cien-Digital inicia uma nova série. A partir da orientação da Comissão Cien Brasil 

(2014/2016), introduzimos a permutação em nosso trabalho. Assim, a edição foi assumida por 

Siglia Leão e por mim, contando com o comitê editorial composto por Ana Martha Maia, Margarete 

Miranda e Vania Gomes, e com as consultoras Maria do Rosário Collier do Rego Barros, Cristiana 

Pitella de Mattos e Fernanda Otoni-Brisset. Essa equipe trabalhará por um tempo definido e se 

renovará em parte a cada escansão de tempo.

O Cien-Digital objetiva transmitir a experiência do CIEN em sua singularidade, especificidade, 

que embora sustentada em um percurso de trabalho desde sua fundação, em 1998, se refaz a cada 

surgimento de um novo laboratório.

Desse modo, o Cien-Digital é um espaço para a precisão teórica de uma prática e para o 

vivo desta, a qual implica um não saber em seu funcionamento. Um trabalho feito por diferentes, 

visando possibilitar a introdução de um saber novo, que possa ser construído nas conversações.

É nosso intuito recolher aqui tais produções, bem como as reflexões suscitadas por elas. 

Assim, o trabalho dos laboratórios, seus questionamentos e avanços que se encontram na rubrica 

LABOR(a)tórios, são presença fundamental nessa e em cada edição, transmitindo os impasses 

vividos e, com eles, o fazer do CIEN.

Temos uma breve apresentação do livro Trauma, Solidão e Laço na Infância e na Adolescência 

Imagem:  Olga Ziemska



AGOSTO DE 2017

3

– Experiências do CIEN no Brasil, que compõe um registro do trabalho no CIEN.

Do mesmo modo, temos como parte do Cien-Digital contribuições e articulações decorrentes 

do percurso do CIEN como um todo no campo freudiano, bem como elaborações realizadas que 

nos servem de orientação. Trata-se da invenção cotidiana na prática das conversações e da 

presença do interdisciplinar não sem o percurso teórico já feito a esse respeito. A novidade, o furo 

no saber como causa, e a orientação. Nesse sentido, a rubrica Hifen traz um precioso e preciso 

texto de Eric Laurent, na localização do (não) saber psicanalítico no âmbito inter-disciplinar. Os 

princípios também se recolocam na articulação entre o singular e o laço, belamente descrita na 

ENTREvista concedida por Beatriz Udenio, que nos traz balizas para o trabalho em Buenos Aires 

na Conversação Internacional do CIEN Americano.

Ainda temos no Ponto de Vista e Contribuições textos que trazem uma reflexão sobre o 

trabalho e o percurso traçado, em articulação ao trabalho no CIEN. Em Órbita, temos uma 

interessante discussão sobre o autismo, o ensino e as consequências de se deixar ensinar por 

cada experiência.

Neste Cien-Digital 21 em especial, que tem a marca de uma novidade, introduzimos uma 

rubrica nova, História do CIEN Brasil. Aqui pretendemos retomar textos, articulações do trabalho 

desses anos do CIEN no Brasil que não foram publicadas até então. É interessante notar questões 

e elaborações feitas em determinados momentos que podem nos servir ainda de orientação, bem 

como impasses próximos aos do trabalho de hoje.

Estreando essa rubrica temos o laboratório a-Palavrar, que tinha como responsável Maria 

Rita Guimarães, com o comentário do querido Célio Garcia. Vocês poderão ver que essa rubrica 

terá antes um Contexto, nos dizendo do trabalho ali apresentado e do momento a que se refere.

Ainda, nossa gratidão a Maria Rita Guimarães e toda sua equipe que esteve à frente do 

Cien-Digital, alguns ainda estão!

Maria Rita, que soube fazer com um boletim, com um cuidado ímpar. Ainda contamos com 

ela nesse percurso, e entusiasmadas para seguir adiante, numa novidade sustentada no trabalho 

de longa data.

Sintam-se convidados a escrever para o Cien-Digital, lê-lo e fazê-lo circular em diferentes e 

variados lugares, onde a lógica do inter e do hífen do trabalho no CIEN pode ser sustentada.

Paola Salinas

Editora
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EVENTO

Argumento

CONVERSAÇÃO INTERNACIONAL DO CIEN-Americano

“Os laços sociais e suas transformações” 

12 de setembro de 2017

“O porvir dos laços sociais”1 foi explorado pelo CIEN há mais de uma década, em 2003, dada 

a dificuldade em construir pontes, laços de suporte e intercâmbio entre adultos, jovens e crianças 

em um mundo desagregado, disperso, múltiplo. A aposta do CIEN foi então: apontar àquilo que 

pudesse permanecer como função Outro, a partir da qual a criança pudesse se servir de seus 

próprios esforços e na companhia de alguns outros que encontrasse no caminho.

A preocupação pelo efeito segregativo e diruptivo que os discursos normatizantes produzem, 

1.  Argumento da Jornada Internacional do CIEN “ O futuro dos laços sociais”, realizada em Buenos Aires em 20 de setembro de 2003. Publicado 
no Caderno 5 do CIEN, novembro de 2004.
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habita o seio do CIEN desde a sua fundação, há pouco mais de 20 anos, em Buenos Aires, a partir 

de uma iniciativa de Jacques-Alain Miller. A primeira Jornada Internacional do CIEN, em 1998, em 

Barcelona, dedicou-se d´ “A Clínica frente à segregação”. A segunda em Buenos Aires em 2000, 

ao abordar “Por trás das Normas - o detalhe”, abriu espaço para ver de que modo as crianças, 

os adolescentes e os diferentes profissionais se arranjam com os impasses desses saberes que, 

de mãos dadas com a ciência e a técnica –e empurrados pela exigência oferecida pelo mercado 

de que tudo é possível–, frequentmente contribuem para arrasar aquilo que se apresenta como 

original ou diferente, esmagando o desejo.

Em jornadas posteriores, houve precisões sobre a incidência da cultura do instantâneo nos 

laços, e a resposta dos jovens que se fecham para...

Isso nos leva a postular se, atualmente, aquilo que em dado momento explorávamos sob 

a ideia de agrupamentos a partir de modos de gozo compartilhados, foi substituído hoje por uma 

modalidade de laço que se apoia em grande medida nas diversas redes sociais, em que é difícil 

desprender-se da ideia de que ali impera a mais paradoxal solidão - por exemplo, o snapchat.

Esses laços, então, estão tomando novas formas, sobretudo com a hiperconectividade 

e a realidade aumentada, cada vez mais incorporada à vida cotidiana. Que tipo de ligação é a 

hiperligação [hyperlink]? Isso se apresenta como aporia, pois onde poderíamos supor uma ligação 

mais estreita, acaba se traduzindo em uma crescente dispersão e multiplicação.

Na comunicação, o mal-entendido da linguagem se contrapõe ao afã de uma “perfeita” 

literalidade –cuja impossibilidade mergulha os sujeitos em uma angústia cada vez maior.

Desvela-se, portanto, um efeito sinistro que advém da realidade virtual, que faz naufragar 

o amparo que provém do campo da realidade própria de cada um, a ficção que chamamos de 

fantasia.

Existe, por um lado, um empuxo a manter-se conectado o tempo todo a essa realidade 

virtual. Isso se verifica em todos os âmbitos da vida cotidiana, em que blackmirrors tornam-se 

companheiros inseparáveis. A linguagem se transforma à luz desses novos objetos, que ganham 

“vida” com sua insistência em fazer-se “ouvir”, “olhar”, “ler”. É incessante, quer dizer, isso não 

cessa. Existe ali o efeito de um sem corte nessas comunicações, onde a implicação do corpo fica 

em suspenso.

Como se imiscui tudo isso nos diversos campos institucionais? Tomemos por exemplo o 

campo do Direito, em que o empuxo midiático faz oposição à mediação simbólica buscada nas 

mãos da lei.

A ciência da saúde também está cada vez mais infiltrada pelo uso das telas –nos estudos por 

imagens– e nas “consultas” que prescindem da presença do “corpo” do paciente, pela foto digital 

enviada por um familiar ao celular do médico que diagnostica e indica tratamento pela mesma via.

E, o que podemos dizer do campo pedagógico? Trata-se de um terreno com ambiguidades. 

Por quê? Porque, por um lado, há um “uso” legítimo que as crianças e os jovens podem fazer das 

redes e telas ao serem incorporadas como meios para a relação com o saber.

Por outro lado, nesse mesmo ponto encontramos que essa sujeição incessante a esse modo 

de laço subtrai a necessidade do corpo para encarnar uma relação com o saber. Isso se torna 

complexo de tratar e de situar no âmbito escolar, onde ainda se convoca à participação de um sujeito 

desejante, de carne e osso, para a aprendizagem, que envolve as crianças e os adolescentes, mas 

também aos profissionais que os recebem. 
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Isso reabre questões nos diversos praticantes que alimentam os laboratórios do CIEN, 

dispostos a interrogar o que não sabemos, o que não entendemos, o que se apresenta como 

reflexões paradoxais, que requerem a abordagem e a elucidação daquilo que enlaça as crianças e 

os jovens, justamente ali onde em diversas ocasiões constatamos que o corpo –não só a dimensão 

da palavra– é afetado por essas novas formas.

Assim, propomos conversar sobre as invenções das crianças e dos adolescentes não tanto 

contra os efeitos do novo, mas sim com o uso que estes dão ao novo: novas formas de “dizer”, 

de “fazer”, de gozar, de viver. Qual novidade implica o uso da palavra nas redes? Como o corpo 

participa disso?

Tradução: Vania Gomes

Revisão: Nohemí Brown
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APRESENTAÇÃO

Trauma, Solidão e Laço na Infância e na Adolescência –

Experiências do CIEN no Brasil

 “Crianças e adolescentes brasileiros, esse livro lhes faz saber que vocês têm ao seu lado 

mulheres e homens, vindos de todos os meios e de todas as culturas de seu país múltiplo; por terem 

eles próprios se confrontado com essas tensões irredutíveis da infância e da adolescência dos 

pequenos homens, estão prontos a acompanhá-los para que vocês encontrem aí as respostas que 

lhes convenham, com ferramentas que vocês receberam ou que vocês irão forjar, tecer, modelar, 

bricolar... com eles.

 Esta obra demonstra que isso é possível, que nenhuma adesão a uma doutrina ou a um 

ideal qualquer é demandado na entrada, que você pagará o preço que seja justo, e que podemos 

aprender muitas coisas que nós ainda não sabemos...”

Daniel Roy, no prefácio.
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HÍFEN

AS VIAS DO CIEN2

Éric Laurent

Barcelona, novembro de 1997.

Graças ao trabalho do CIEN, confirmado na sua brochura número 1, sabemos o sentido que 

começa a ter a palavra interdisciplinar e podemos começar a dar uma melhor forma às vias que ela 

vai tomando para alcançar seus objetivos.

1. O que é disciplina e o que é interdisciplinar.

Existem as diversas disciplinas ou práticas que tomam à criança como objeto. Podemos 

enumerar várias delas, sem pretender a exaustão, e propor uma primeira lista: a pedagogia, a 

pediatria, a neonatologia, a psiquiatria infanto-juvenil, as ciências sociais, a gestão das instituições 

especializadas, etc. Nesse nível, os saberes ou as práticas não circulam, ou circulam pouco, 

entre elas. Nascem e se desenvolvem em compartimentos estanques. Por um lado, há um nível 

interdisciplinar que existe desde o início na cidade que é o direito. Este assegura a linguagem 

interdisciplinar necessária para que seus saberes não produzam incoerência política nas 

2.  Texto originalmente publicado em Cuadernos del CIEN, n 1. Buenos Aires, 1998. Traduzido do Espanhol com a gentil autorização do autor.

Imagem:  Micaela Lattanzio



AGOSTO DE 2017

11

encruzilhadas e interseções de suas consequências práticas. Seja qual for a disciplina, ela é 

responsável pelos efeitos produzidos pelo seu saber frente ao direito, pois nossa civilização se define 

sobre a base dos direitos do homem. Um centro interdisciplinar sobre a criança se interessa, então, 

ao mesmo tempo, por cada disciplina e pela linguagem formalizada que coloca uma em relação 

com a outra. Interessa-se pelas dificuldades, problemas, incoerências, disfunções e escândalos 

que se apresentam na aplicação dos direitos do homem ao sujeito qualificado como criança. Essas 

rupturas se apresentam tanto na prática como na teoria do direito. O que não é interdisciplinar é 

pensar que é suficiente acrescentar a verdade psicanalítica a cada disciplina para estar à altura da 

nossa tarefa.

2. Os limites de acrescentar a verdade edípica.

Não é suficiente simplesmente recordar que a avaliação correta das dificuldades da criança 

deve levar em consideração as dificuldades familiares, não só na realidade, mas também no nível 

da verdade fantasmática edípica.

A verdade é, nesse registro, irmã da impotência. Na gravidez quando estranhas demandas de 

adopção são propostas, na constatação dos maus tratos ou nos abusos sexuais, o contexto familiar 

está no limite do que pode se chamar de família – pelo menos na definição tomista habitualmente 

considerada como natural.

A perspectiva tomista, reduzida a seu aspecto mecânico, volta a considerar a família como a 

instituição mediadora que pode educar uma criança de acordo com as normas de uma época. Essa 

instituição se reduz cada vez mais a uma propriedade da classe média. Seja qual for a configuração 

da família, da tradicional à multidivorciada, passando pela monoparental, todas elas encontram 

apoios e suportes psicológicos e sociais para cumprir sua função. As disfunções que têm lugar 

dentro dessas configurações, podem se apoiar mais facilmente em uma abordagem terapêutica 

inspirada pela psicanálise.

Porém, essa abordagem deixa fora do caminho os grupos humanos nos quais o tratamento 

social se apoia na segregação e não na mediação. Os fenômenos de violência que se apresentam 

não se sustentam mais no cuidado psicológico individual ou na vontade de fazer acreditar na 

existência de uma família ali onde ela não existe. Como se orientar diante desses fenômenos de 

gozo mau (mauvaise jouissance) que surgem nessas margens?

3. A ética da psicanálise

Ao querer regulamentar tudo nos limites da razão familiar ou edípica, corremos o risco de 

ficar submersos no familiarismo delirante. Isso não nos alivia do fato de que devemos nos orientar 

pelas questões do gozo, por piores que sejam, a partir da ética da nossa prática.

O ponto de vista moral sobre as questões do “mal-gozar” que implicam a criança não nos 

satisfaz, como nos maus-tratos que ela pode sofrer ou as violências que ela pode infringir aos 

outros. Por outro lado, isso não implica irresponsabilidade. Podemos lembrar que isso se manifesta 

sob a máscara da permissividade ou da repressão cega. O supereu também se apresenta sob 

essas duas vertentes e empuxa o sujeito a uma ou outra via em direção à catástrofe. Precisamos 

favorecer o despertar à responsabilidade do gozo que retorna a cada um, das proibições universais 

que outros enunciam.

O estado moderno busca instituições as quais delegar as responsabilidades e para aliviar 
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os custos institucionais. Não se trata de dar crédito às tentativas de restauração das figuras de 

autoridade que se consideram mais ou menos dignas de serem seus depositários. Também não 

vemos por que nos opor às reflexões contemporâneas sobre os limites da permissividade. Então, 

nada de universais aí, trata-se de uma ação que cuide das velhas luas3 e dos novos ídolos. Uma 

vontade de uma pesquisa precisa, para além dos preconceitos, e especialmente necessária nos 

espaços onde as questões do gozo estão em primeiro plano.

Nossa ação jamais é uma ação em massa, e não se localiza no nível sociológico. Isso não 

quer dizer simplesmente que a nós nos corresponde o caso a caso, pois chegamos a enunciar 

princípios. Pelo contrário, isso quer dizer que é necessário fazer obstáculo a uma vontade de 

aplicação mecânica da norma e poder levar em consideração a dimensão subjetiva na qual ela faz 

exceção, que ela ultrapassa a norma, mesmo que seja a do direito. Devemos encontrar a maneira 

de traduzir o saber clínico no nível da norma.

Para concluir, o CIEN pode ajudar a produzir as ficções do direito concernentes à criança 

e que melhor convenham aos terríveis problemas que enfrentam. O CIEN não pode produzi-las. 

Deve se informar dos lugares de gozo (assim como há lugares de memória), se aproximando a 

outros que precisam dessa invenção.

As mudanças das populações, que implica o regime segregativo na nossa civilização, nos 

forçam a saber que sempre serão necessárias invenções e ficções. A psicanálise pode ajudar a 

escolhê-las melhor e a inventá-las, desembaraçando-se dos preconceitos do velho e, ao mesmo 

tempo, sabendo que o novo seguramente não se confunde com o possível. É necessário saber 

antecipar o impossível para evitar os golpes.

Tradução do espanhol: Nohemí Brown

Revisão: Paola Salinas

3.  NT: Da expressão em francês, traduzida literalmente ao espanhol: “Vieilles lunes”. Significa ideias antiquadas, o que junto a expressão “novos 
ídolos” sugere tratar-se de ideias antigas disfarçadas de novas opções.
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ENTREvista

ENTREVISTA COM BEATRIz uDENIO 

Cien Digital, Julho de 2017, por Siglia Leão.

Cien Digital: “Os laços sociais e suas transformações” é o tema da próxima Jornada Internacional 

do CIEN. Você poderia nos contar um pouco sobre a escolha desse tema?

Beatriz Udenio: Claro que sim. Voltamos à questão dos laços sociais uma década depois de ter 

tratado do tema em uma jornada do CIEN sobre “O porvir dos laços sociais”. Desde então, até os 

dias de hoje, as novas formas de comunicação, os meios, os jogos virtuais, os dispositivos móveis 

e as redes, merecem uma nova e profícua conversação acerca das consequências de tudo isso 

sobre a palavra, os corpos e a situação atual das crianças e adolescentes.

É o que tentamos apresentar como questões a serem compartilhadas na Conversação de setembro, 

a partir do Argumento elaborado para a jornada.

Cien Digital: Em relação ao formato dessa Jornada, há algo de novo quando se pensa em uma 

“Conversação Internacional Americana”?

Beatriz Udenio: Há algo novo ao colocar diretamente no título da jornada a palavra Conversação. 

Isso implica que o dispositivo da conversação é o que sustenta toda a jornada de intercâmbio. É 

dar legitimidade àquilo que vem sendo feito há muitos anos no CIEN.

Imagem:  Mehmet Ali Uysal
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Vocês no Brasil têm sustentado várias conversações do CIEN. O que chamamos Conversação? 

Qual é o seu segredo? No Campo Freudiano, as conversações propõem um debate sobre questões 

centrais e candentes do campo da experiência. Isso se realiza durante um tempo delimitado, o 

tempo que dura a conversação, sem ideias preconcebidas, deixando-se ser surpreendidos pelo 

novo que pode surgir desse intercâmbio, e concluindo com a possibilidade de recolher alguns 

pontos discretos de saber que emergem do trabalho entre vários.

Além disso, o título enfatiza que se trata da comunidade ligada ao CIEN fundamentalmente na 

América Latina. 

Cien Digital: Considerando que você está no CIEN desde a sua fundação, o que poderia nos dizer 

sobre a trajetória do CIEN e sobre sua importância para o Campo Freudiano hoje?

Beatriz Udenio: É uma pergunta muito oportuna essa que vocês formulam, considerando os 

movimentos mais recentes propostos por Jacques-Alain Miller ao conjunto do Campo Freudiano, 

sob a ideia da “movida” – me refiro à “A movida Zadig”.

Atrevo-me a dizer que, no enquadre do CIEN – criado por Miller em Buenos Aires, em julho de 

1996- a orientação de abrir a intervenção da psicanálise nas questões sociais, sobretudo as referidas 

à situação das crianças e adolescentes nos diferentes discursos que os atravessam, representou 

e continua representando uma movida para a extensão, assim a psicanálise tem se engajado e se 

engaja em questões das políticas que sustentam as mais variadas instituições públicas e privadas, 

as quais recebem crianças e adolescentes cotidianamente.

Como dizia Juan Carlos Indart nas pontuações e perspectivas, por ocasião do encerramento 

da Jornada de 2013 “Me inclui fora dessa”: “no CIEN não se trata somente de expressar nossas 

ideias sobre o mal-estar na cultura, publicá-las e difundi-las, mas também incluir-se nos discursos 

da época, de uma certa maneira”.

Essa certa maneira é a que Miller chamou em determinado momento de “extimidade”. É essa 

extimidade, que consegue esburacar, quando consegue, o modo discursivo mais atual, burocrático, 

aquele das etiquetas e avaliações.

E é a partir disso, que os trabalhos do CIEN se transformam em caixas de surpresa: ao incluir- 

-se, a partir de fora, nesses discursos dominantes, dando lugar à surpresa.

Cien Digital: Em alguns momentos, aparecem casos clínicos nas conversações dos laboratórios 

do CIEN. Há um lugar para eles nesse contexto? Quando e de que modo poderiam, esses casos, 

trazer contribuições?

Beatriz Udenio: Esse é um tema que convém elucidar. Desde o início, as experiências do CIEN 

se orientaram em trabalhar sobre o que acontecia com profissionais que recebiam as crianças e 

adolescentes e que não eram psicanalistas. A prática analítica –Judith Miller insistiu sempre nisso- 

é deixada ao lado em nossas investigações. A rigor, a bem da verdade, isso não se modificou.

É certo que, em algumas ocasiões, em alguns laboratórios, foi abordado o efeito do trabalho 

interdisciplinar a partir da localização da leitura feita das vicissitudes de uma criança ou jovem por 

algum psicólogo em formação, mas só quando envolvia outros profissionais que se ocupavam da 

criança. Se ocorreu dessa forma é porque nesse trabalho de laboratório, tal psicólogo ou psicóloga 
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pôde ser mais sensível à singularidade dessa ou daquela criança, ou seja, ao que é próprio a cada 

um –como assinalou Éric Laurent em sua intervenção durante a Jornada do CIEN “Me inclui fora 

dessa”. Alguém que soube fazer com essa ou aquela criança ou adolescente, para além do seu 

saber disciplinar. Mas, certamente são razões inconscientes que fazem com que seja esta pessoa, 

e não qualquer uma, a que consegue fazer com que um sujeito se sinta, como alguém único, ou 

seja, como um caso de exceção. Assim – dizia Éric Laurent - no CIEN passamos do regime da 

proibição ao regime da exceção: cada um como exceção.

Mas, volto a sublinhar que o fundamento dos laboratórios do CIEN se constitui a partir do efeito 

que se constata nos profissionais de outras disciplinas, que se servem daquilo que a psicanálise 

pode aportar para proteger, estar atentos e sustentar o lugar, não avaliável de cada sujeito e suas 

soluções, como único e incomparável.

Cien Digital: Como AE, você poderia nos dizer sobre o lugar que teve e tem o CIEN na sua 

permanente formação analítica?

Beatriz Udenio: Fiz um desdobramento de algo disso na apresentação que realizei durante a 

Jornada do CIEN “Crianças saturadas”, que ocorreu em São Paulo, em setembro de 2015. Falei 

ali sobre “encontrar meu traço de exceção”. Trata-se de uma dialética: como encontrei o CIEN no 

ano de 1996 e como desde então, o CIEN foi acompanhando não somente minha formação, mas 

também os avanços e meus achados na própria análise.

Refiro-me ao modo como fui captando cada vez mais claramente o porquê do meu gosto pelo 

trabalho inter-disciplinar, em relação com a montagem da minha solução sinthomática.

Também sublinhei que quando escolhemos a psicanálise para transitá-la como analisantes, 

como também para fazer dela uma prática, esse traço próprio, único, está ali para ser despojado 

dos sentidos neuróticos para que se torne útil, uma ferramenta de vida.

Para mim foi assim. Para isso contribuíram minha chegada ao mundo em um “inter-línguas”, 

de línguas diversas, em que foi preciso tramitar aquilo que experimentava como um “fora de lugar” 

até fazer-me um lugar com esse “inter” mesmo. Assim foi tomando forma meu gosto por andar 

daqui para lá, entre diferentes grupos. E quando encontrei o CIEN, tudo aquilo ressoava em mim, 

repercutindo no que eu mesma havia experimentado e que a análise havia me permitido construir 

como modo instrumental de fazer com isso, dialogando com outros, com aqueles mais outros que 

os da própria paróquia.

Trata-se de um modo de fazer com o êxtimo. Por isso, “Me incluo fora dessa”, a frase daquele 

adolescente que participou de um laboratório de Belo Horizonte, ao qual Fernanda Otoni se referiu 

em 2013, me capturou desde o princípio, até o ponto de propô-la como título para a Jornada 

daquele ano. 

Permite dar lugar ao modo que cada um –profissional, criança, adolescente- pode encontrar um 

lugar para situar-se nas bordas daquilo que, em ocasiões, se vive como algo insuportável.

Esse traço (des)localizador, afinado na análise, define meu modo de localizar-me naquilo que 

Lacan denominou como nó entre a extensão e a intensão da psicanálise, espécie de localização 

topológica, êxtima, que determina minhas escolhas de experiência institucional e como isso se 

inscreve em meu sinthoma.
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Tradução: Paola Salinas 

Revisão: Glacy Gorski

Nota: Os textos mencionados de Juan Carlos Indart e Éric Laurent estão publicados em espanhol 

no “Cuadernos del CIEN N° 7”, Buenos Aires, 2014. O texto “Encontrar mi rasgo de excepción”, 

está publicado na revista EL NIÑO 14, Grama ediciones, Buenos Aires, 2016.
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LABOR(a)tórios 

AS INSTITuIÇõES DE ACOLHIMENTO E O SINGuLAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Laboratório: “O saber da criança”4

“As instituições de acolhimento de crianças e adolescentes” é o tema que anima a Conversação 

do laboratório O saber da Criança em Campinas. O tema surgiu a partir dos vários questionamentos 

trazidos por profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

institucional. Em um dos encontros, chegou-se ao seguinte impasse: Depois da destituição familiar, 

o que vem? A instituição de acolhimento é família ou não é? 

AS INSTITuIÇõES E OS DIREITOS DA CRIANÇA: uM PEquENO HISTóRICO

Nas primeiras décadas do Brasil império a legislação que fazia menção a infância girava em 

torno da preocupação com o recolhimento de crianças órfãs e abandonadas, estando amplamente 

ligada à ideologia cristã de caráter assistencial, amparando tais crianças. Isso revela que desde a 

“roda dos Expostos”5, colocada nos conventos para receber crianças abandonadas, a administração 

das instituições asilares estava a cargo da Igreja com o aval do Estado.

Na passagem do Império à República, os juristas sinalizaram a necessidade de criar uma 

legislação especial voltada para os menores de idade. Era uma das marcas da República: a urgência 

de intervir, educando ou corrigindo “os menores”, para que estes se transformassem em indivíduos 

4. Participantes: Cláudia Regina Santa Silva (Responsável pelo Laboratório - psicanalista em formação); Camila Morelli (psicóloga) Daniel Bar-
bosa Salvador (psicólogo); Eleida Campos de Faria (psicóloga); Emelice Prado Bagnola (enfermeira/psicanalista); Ana Paula Nishino (terapeuta 
ocupacional); Lilian Sayuri (enfermeira); Sibele Ribeiro Campos Martins (psicóloga); Marilia Cavani (psicóloga); Sidney Luiz dos Santos (profis-
sional de ed. física;) Daniella Echeverria (psicóloga); Nataly Pimentel Rodrigues (psiquiatra); Sergio Sócrates (psicólogo) Tatiane Neme Campos 
Brustelo (psicóloga); Lucas Lourenço (psicólogo) e Paula Faria (terapeuta ocupacional).
5.  Roda dos Expostos: Cilindro de madeira colocado nos Conventos e Casas de Misericórdia para receber crianças abandonadas pela família.

Imagem: 
Lake Dissapointment 

2007 - Clifford Brooks
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úteis e produtivos para o país, assegurando a organização moral da sociedade.

Até a consolidação do Código de Menores, em 1927, muito se debateu sobre a infância 

abandonada, a infância criminosa, crianças vadias, ociosas e perdidas que prejudicavam o futuro 

da sociedade. Em seu artigo primeiro, o código de menores estabelecia que: “O menor de um ou 

outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade será submetido pela 

autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código”. O Código, 

extremamente minucioso, tinha como objetivo a resolução dos problemas dos menores por meio 

dos mecanismos de tutela, guarda, vigilância, educação, preservação e reforma.

Só podemos falar de fato de garantia de direitos na Constituição de 1988, sob a forma do 

Artigo 227 que manda assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e adolescentes, 

incumbindo desse dever a família, a sociedade e o Estado, aos quais cabe igualmente protegê-

las contra qualquer forma de abuso. Foi com a promulgação do ECA que crianças e adolescentes 

passaram a ser vistos como sujeitos de direito, em peculiar condição de desenvolvimento e o 

encaminhamento para serviços de acolhimento passou a ser concebido como medida protetiva, de 

caráter excepcional e provisório (art.101). O Eca assegura, ainda, o direito de crianças e adolescentes 

à convivência familiar e comunitária, prioritariamente na família de origem e, excepcionalmente, em 

família substituta.

Nessa direção, também é previsto que o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes 

deva ter aspecto semelhante ao de uma residência, estar inserido na comunidade em áreas 

residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com 

padrões de dignidade. Deve ainda ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos e 

favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem como a 

utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.

Uma pergunta surge no laboratório: o que significa garantia de direitos? 

Entre o direito da criança acolhida e sua instituição de cuidado, há o que se estabelece pelo 

judiciário, que de alguma forma normatiza o que é estar o mais próximo possível da vida social 

e comunitária. Para garantir os direitos da criança, uma hierarquia é estabelecida, e a própria 

instituição - “a casa” - isto é, as pessoas que nela habitam (trabalhadores e moradores), precisam 

responder àquilo que o Estado pede, financeira e judicialmente, e ao que a organização gestora 

preconiza. Para tanto, faz-se necessário estabelecerem-se formas e métodos de trabalho que 

muitas vezes pedem uma padronização do cotidiano devido ao número de crianças e às rotinas de 

cada uma delas. Desse modo, a regra aparece como “norteadora” de um bom funcionamento da 

instituição. Segue-se ali o conceito de igualdade, ou seja, a regra é a mesma e não pode depender 

da situação, pois a não aplicação da regra para um sujeito resulta em um sentimento de injustiça 

para os outros, logo: a desordem, a injustiça, a instabilidade e insegurança poderiam ameaçar o 

grupo. Mas o que fazer com o que escapa? Pois as crianças e os adolescentes apresentam suas 

singularidades e muitas vezes eles aparecem como transgressores das regras. E se acolhêssemos 

a singularidade? O diferente de cada um? Seria isso possível em uma instituição?

Incluir a singularidade de uma criança ou adolescente ainda é um tema delicado nas instituições 

de acolhimento, pois pode significar não apenas abrir a diferença no grupo de acolhidos, como 

emperrar o tempo institucional. Aprendemos com as instituições que há um tempo no cotidiano a 

ser vencido e cumprido.



AGOSTO DE 2017

19

Garantir o acesso a baladinhas, aniversários, “rolezinhos” com a turma sem que isso seja 

uma questão que esbarre no viés da proteção ainda é difícil. Quais garantias para a adolescência 

acontecer o mais próximo da vida social e comunitária?

Vale lembrar que se algo errado ocorre “não se cumpriu o papel da instituição”, e aceitar a 

diferença, primeiro passo para a inclusão do singular, significa aceitar riscos, incluindo os que a 

criança e o adolescente podem correr.

Durante uma conversação, foi apontado que em alguns Serviços de Acolhimento Institucional 

são utilizados termos como “pais e mães sociais”. Instigantes nomeações, pois abrem perguntas: o 

que é ser uma mãe social e um pai social? Os profissionais que nas instituições trabalham precisam 

ter algo de materno e/ou paterno para cuidar das crianças? A conversação no laboratório girou até 

o ponto de localizarmos que seria necessária a presença de um afeto, um interesse afetuoso de um 

adulto por aquela criança, nas palavras que surgiram das disciplinas presentes no laboratório.

Para refletirmos sobre essas questões, recorremos a um trecho do argumento do VIII 

ENAPOL que esquentou a conversa: “Tendo em vista os encontros e desencontros causados pelos 

deslizamentos do desejo humano, o laço social encontra na família um referente necessário a 

partir do qual homens e mulheres se tornam mães, pais e filhos - com suas desinências - para fixar, 

baseados nele e em seus corpos, as versões singulares do mal-entendido entre os sexos, pautados 

nas respostas de suas fantasias inconscientes”6.

Como isso se dá em uma instituição? Questão que surge, à medida em que existem tanto os 

bebês que crescem institucionalizados como crianças que chegam em diferentes idades e já com 

um percurso na vida. Como levar em consideração o que a criança traz de sua vivência familiar 

antes da destituição e o que fazer quando esta precisa re-significar toda sua história, agora em uma 

instituição?

É na família que a criança constrói seu modo de estar no mundo e é pela fala dos adultos 

sobre ela que essa construção acontece. Ser acolhido torna a criança filho do Estado e, portanto, 

sujeito às normas protetivas reguladas pelo judiciário, proteção esta que a família, quando da 

destituição de seu poder, não garante mais.

Lacan, em “Nota sobre a Criança”7, coloca que a família é responsável por uma transmissão 

“que é de outra ordem que não a da vida segundo as satisfações das necessidades, mas é de 

uma constituição subjetiva, implicando a relação com um desejo que não seja anônimo”. Seria 

esse desejo que não é anônimo então o interesse genuíno - como colocado no laboratório, um 

interesse afetuoso - de um adulto por um traço singular que determinada criança apresenta na 

instituição? E também, que “entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel 

primordial na transmissão da cultura. Embora as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e 

costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio sejam com ela disputados por outros grupos 

sociais, a família prevalece na educação precoce, na repressão dos instintos e na aquisição da 

língua, legitimamente chamada materna. Por meio disso, ela rege os processos fundamentais do 

desenvolvimento psíquico […]”8

E, como essa transmissão ocorre, se ocorre, na instituição? O que os adultos que nela 

trabalham falam sobre e para as crianças acolhidas? É preciso estar atento ao fato de que a 

6. .Trecho do Argumento do VIII ENAPOL in: http://asuntosdefamilia.com.ar/pt/template.php?file=Argumento.html 
7. Lacan, J. (1969). “Nota sobre a criança”. Em: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. P.369
8.Lacan, J. (1969). “Os complexos familiares na formação do indivíduo”. Em: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. P.30.
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marca colocada socialmente nas crianças institucionalizadas, principalmente naquelas que 

estão destituídas do poder familiar e já não encontram perspectivas de serem adotadas, pode 

recair sempre sobre suas faltas e “aquilo que a família não deu”, o que dá corpo à massa de 

crianças e adolescentes sem família ou fora da norma, contribuindo para a exclusão e derrisão de 

possibilidades.

AuTISMOS E INCLuSÃO ESCOLAR

Laboratório “A criança entre a mulher e a mãe” (Rio de Janeiro)9

Amanda Nunes, Ana Martha Maia, Anna Paula Araujo e Pietro Mega.

  Tendo em vista o tema de trabalho do CIEN para este ano: “Transformações nos laços 

sociais”, o Laboratório esteve em uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, no 

Rio de Janeiro. No tempo em que a Lei Berenice Piana completava dois anos, a inclusão escolar 

angustiava a todos os professores e coordenadores da escola. O encontro reuniu profissionais 

da área pedagógica (professores, coordenadores e gestores) e contou com a presença de 

uma mediadora e duas professoras cujos filhos têm uma importante dificuldade, ainda em 

investigação diagnóstica, além dos praticantes da psicanálise que participam do laboratório.

 

Lei e desejo

Partimos da Lei Berenice, que garante a inclusão de todas as crianças autistas nas classes 

comuns das escolas regulares de ensino, para introduzir a questão do tratamento dado à diferença na 

cultura brasileira, em virtude de, muitas vezes, o diferente ser visto como deficiente. A 

psicanalista que participa do laboratório aponta os desafios colocados às escolas regulares, 

que agora se veem na obrigação de receber essas crianças “tão diferentes” e lança uma pergunta: 

“como é possível uma escola ser inclusiva?”

Entre os participantes, a professora de Educação Física toma a palavra para dizer que 

percebe uma diferença de comportamento do aluno autista na sala de aula regular e no pátio, durante 

a prática física. Preocupada, ela diz: “há um déficit na formação de professores, nada foi falado 

sobre como se trabalha com crianças especiais”. Uma participante do laboratório lembra que não 

havia a obrigatoriedade de se receberem essas crianças nas escolas regulares e que, por isso, 

somente alguns buscavam uma formação específica.

Outra professora relata certa resistência dos colegas em relação ao novo e conta que escuta 

deles que não ganham para se especializarem. Comenta que uma professora justificava o baixo 

rendimento de sua turma pela presença de uma aluna especial. Diz não concordar e afirma: “Acho 

que a turma é ruim porque essa professora se desestabilizou. Não buscou se aprimorar para lidar 

com essa aluna. Tenho um aluno no 4º ano com necessidades especiais e preciso arrumar um 

tempo para trabalhar com ele. Conversei com os outros alunos e expliquei que um ajuda o outro. 

Quando soube que teria um aluno especial me desesperei também. Temos que tentar”.

A psicanalista comenta que, se antes os profissionais que buscavam uma formação específica 

9. Participantes: Amanda Nunes, Ana Claudia Junqueira, Ana Martha Maia (responsável), Anna Paula Araujo, Hugo Magalhães, Luiza Sarrat, 
Marina Valle e Pietro Mega.
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eram os que desejavam trabalhar com essas crianças, hoje, com essa Lei, é diferente. Como 

trabalhar com o que não se deseja?

 

Novas tecnologias e patologização da infância

Outra professora fala da oferta de cursos e material para estudo sobre o tema. Alguns citam o 

acesso às novas tecnologias como fonte de atualização. Aparecem exemplos de soluções individuais 

que produziram efeitos. A psicanalista pontua a expressão “caso a caso” e os participantes da 

conversação comentam que essas soluções podem ser as mais plurais possíveis, como contar 

com auxílio de um colega de turma na sala ou com a turma toda. Uma professora lembra aos 

colegas que, não só os autistas, mas cada criança tem o seu tempo de aprender. Outra professora 

completa: “cada um tem um tempo para aprender e um tempo para estudar”. “Sendo especial ou 

não”, comenta uma participante do laboratório.

Nesse momento, outra professora se refere ao fenômeno da patologização da infância, 

falando que atualmente existem muitos alunos com diagnóstico de TDAH e autismo, alguns sem 

laudo médico, mas com toda a fenomenologia do transtorno. Diz que, na verdade, as crianças 

especiais sempre estiveram lá. “Eu tenho que me adequar, tentar fazer com que todo mundo renda 

no seu tempo, do seu jeito e chegue ao seu objetivo, uns melhores e outros piores. Eu sinto que 

quando você passa um aluno especial para outra professora, esta te olha como se você estivesse 

lhe dando um presente de grego”.

Compartilhando dificuldades 

Outra professora relata perceber hoje uma abertura maior para falar sobre o problema, 

por isso se sente mais à vontade quando identifica alguma criança e precisa falar com os pais 

sobre isso. Viveu tempos difíceis de preconceito por parte das famílias, que a hostilizavam 

quando eram chamadas na escola para falar das dificuldades de seus filhos. Vê um avanço com 

relação a uma época em que as famílias escondiam seus filhos “excepcionais” e considera que 

isso se deve ao fato de que hoje é tão comum um diagnóstico, como por exemplo o de TDAH, que 

os pais até gostam de saber, conhecer e conversar com outros pais que compartilham da mesma 

experiência com seus filhos.

“Será que é preciso classificar para se saber como trabalhar com o outro?”- indaga a 

psicanalista. Uma professora relembra que no dia a dia da escola as pessoas exclamam: “Nossa, 

ele tem alguma coisa, não tem? Ele é autista? Como se o diagnóstico resguardasse o professor 

diante de uma falta de saber”. Outra professora comenta que o diagnóstico dá ao professor 

uma “sustentabilidade” e conta que um dia ouviu de uma profissional que o diagnóstico é importante 

para mostrar até onde uma criança pode ir. Ela lança a seguinte pergunta: “mas nós podemos saber 

de antemão até onde uma criança, qualquer criança, vai conseguir chegar?”.

 

Mediação, caso a caso

Uma professora que teve uma criança autista na turma durante todo o último ano letivo faz um 

comentário interessante. Ela conseguia perceber quando a menina chegava mais agitada e já sabia 
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que naquele dia precisaria tomar um cuidado maior ao se dirigir a ela. “É a criança que nos ensina 

até onde podemos ir e que recursos podemos usar com ela” - diz a psicanalista. Esta mesma 

professora lembra da aluna que ajudava o amigo autista a se organizar e realizar as tarefas. 

A diretora da escola acrescenta: “ela era uma mediadora para ele, durante todo o ano que essa 

parceria se manteve. E esse aluno progrediu bastante, não só cognitivamente, mas, sobretudo, no 

laço social”. 

Afinal, para quem é o mediador? – a conversação se anima e vários participantes começam 

a falar ao mesmo tempo. Percebe-se um mal-estar com relação a quem paga a conta desse 

profissional na escola, uma vez que ainda não se tem uma legislação definida. O professor paga a 

conta da falta do mediador com seu trabalho “dobrado” e todo esforço que precisa fazer se quiser 

de fato incluir seu aluno especial? É justo que os pais paguem a conta do mediador, se por lei a 

escola deve receber e dar condições para que esta criança seja incluída? É a escola que deve 

arcar com essa despesa, de um trabalho exclusivo com determinado aluno? Muitas perguntas são 

colocadas. 

Uma participante do laboratório diz que se a Escola quer ser Inclusiva deve sim investir no 

mediador. No entanto, a escola esbarra muitas vezes na falta de recursos. 

Outra professora comenta que algumas crianças chegam sem um diagnóstico fechado e que 

alguns pais escondem o problema do filho. “Eles querem proteger o filho”, diz uma outra. “É difícil 

ter uma criança que todos apontam como o diferente, o esquisito”. Menciona ainda a angústia dos 

pais quanto ao futuro do filho. 

A psicanalista coloca uma questão: “não há uma escolha da criança com relação a essa pessoa 

que fará a função de mediação?”, e a diretora conta a experiência que teve com os pais de um aluno 

autista que insistiam na busca de um diagnóstico e de uma orientação médica. Certo dia, chegaram à 

escola com um laudo em que constava a indicação de um mediador para a criança. A diretora explicou 

que no caso desse menino não era necessário, que ele mostrava claramente que estava progredindo 

e que os colegas da turma faziam essa função de mediação para ele, trazendo-o para as atividades, 

incentivando-o e promovendo sua integração ao grupo, conforme já havia concluído a equipe 

pedagógica. No entanto, diante da indicação médica, não houve argumentos que demovessem 

os pais. A escola, então, contratou uma mediadora. Contudo, embora tivesse confiança em seu 

trabalho, a equipe pedagógica tinha muitas questões com relação aos benefícios da mediadora 

no caso desse aluno. Observa que ele passa a solicitar mais a mediadora e que esta, por 

sua vez, “cola” nele numa tentativa de regular seu corpo, restringindo sua movimentação pela 

escola, antes acompanhada em cada momento por um colega diferente da turma. Há também uma 

mudança com relação à professora da turma que passa a se dirigir mais à mediadora do que a 

ele para informar a rotina e as tarefas do dia. O que se conclui é que a presença da mediadora 

trouxe uma certa “desimplicação” da turma e da professora no trabalho de inclusão desse aluno. 

Uma professora toma a palavra para dizer que também ela, enquanto professora da 

turma, está sempre exercendo a função de mediação, quando há um aluno diferente em sala 

de aula: “Você precisa, por exemplo, deixar que ele circule quando precisar circular, que fale 

quando quiser falar. Você, assim, assume uma posição para ele e outra para o restante da 

turma, e é o tempo todo questionada pelos alunos porque, por mais que eles entendam que 

aquele colega é diferente, eles também querem os privilégios que ele tem. A maior dificuldade que 

eu sinto, em muitos momentos, é lidar com as crianças ditas normais e seus questionamentos 
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com relação às concessões que são feitas no dia a dia aos especiais, nesse caso uma criança com 

TDAH extremamente agitada”. 

Os professores começam a falar ao mesmo tempo sobre um não saber com o qual não estão 

acostumados. Apontam, como grande desafio, a questão das normas, das regras de convivência, 

da organização da rotina e dos conteúdos programáticos, uma vez que se sentem cobrados pela 

comunidade escolar e, não raro, também por uma exigência pessoal.

“Algumas crianças querem chamar a atenção”, diz uma professora. Nesse momento, uma 

outra que tem um filho na escola que apresenta muita dificuldade de adaptação diz ter ouvido 

de uma psicóloga que a culpa pelo mau comportamento do filho era dela. “Quando uma criança ou 

adolescente tem uma dificuldade maior como essas sobre as quais estamos falando, não é culpa 

de ninguém. Nem da mãe, nem da professora, nem da própria criança que não encontrou uma 

outra maneira de dizer que está sofrendo” - comenta a psicanalista.

Algumas professoras falam do receio de não saberem como lidar com determinadas situações, 

especialmente as que colocam a integridade da criança em risco ou ameaçam o grupo. Outra 

professora, cujo filho também apresenta dificuldades, relata que certa vez, diante do comentário 

espantado de uma criança sobre o fato de seu filho já crescido não andar, respondeu: “Ele 

não anda, mas brinca!”

Momento de concluir 

O tema desta conversação trata de um impasse que se apresenta hoje para todos que 

trabalham com os “diferentes” nas instituições que os acolhem. A psicanalista marca que a 

ideia é avançarmos com relação a esse impasse, sem nos fecharmos em soluções, “porque estas 

são sempre boas quando pensadas a cada vez, para cada caso”. Todos os participantes falam 

da importância de encontros como este e o laboratório supõe que de algum modo a conversação 

amenizou suas angústias e que os professores puderam se descolar um pouco da queixa e do apelo 

a um saber constituído, abrindo espaço para relatos de experiências e perguntas com respostas a 

serem construídas. A culpa não é do autista, dos pais, do professor, da escola, da lei. Há um real 

para todos.

Vários aspectos do trabalho de inclusão e seus impasses no cotidiano da prática pedagógica 

foram colocados durante a conversação. Além de suas contribuições por meio da palavra que 

circulou, os professores levantaram questões sobre o que poderíamos chamar de a “inclusão ideal” e 

a “inclusão possível”. Eles apontaram que a inclusão está para além da Lei ou de qualquer questão 

do Direito. E tiveram a oportunidade de pensar sobre como seria “uma escola inclusiva”, sobre 

como fazê-la existir no dia a dia, para que essas crianças possam ser, de fato, acolhidas em 

suas diferenças e não apenas matriculadas em uma instituição regular onde serão vistas como 

portadoras de um déficit a ser educado ou como um corpo a ser contido.
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CONVERSAÇÃO INTER-DISCIPLINAR/ CIEN- BAHIA: “AS (TRANS) FORMAÇõES NO LAÇO 

SOCIAL: A INquIETANTE ESTRANHEzA DO GÊNERO” 

Mônica Hage Pereira 

Wilker França

Por ocasião do forte debate na cidade sobre as questões de gênero e instigados em nos 

deixar aprender pelos diversos discursos que giram em torno dessa temática, no dia 04 de Maio 

de 2017, o CIEN-Bahia, em parceria com o Núcleo de Psicanálise e Audiovisual, promoveu uma 

conversação inter-disciplinar sobre “As (trans) formações no laço social: a inquietante estranheza 

do gênero”, com a presença da médica endocrinologista Márcia Sampaio, e a psicanalista Marcela 

Antelo (AME/Membro AMP/EBP). Uma conversação calorosa foi composta por vários profissionais 

psicólogos, psicanalistas, médicos, estudantes de diversas áreas das Ciências Humanas e um 

grande contingente de pessoas interessadas pessoalmente no tema.

Imagem: Babel - Miguel Gontijo
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O CIEN decidido em participar dos debates de temas candentes e que tocam diretamente a 

população de jovens da nossa atualidade, adota como dispositivo da sua prática, a Conversação, 

que deverá sempre estar orientada pelo real em jogo que emerge como ponto limite do saber. O 

espaço vazio, como pontua Judith Miller (2007), marcado pelo traço de união do interdisciplinar, 

sustenta um espaço que não é de elaboração clínica, mas que se guia pelas formulações freudianas 

e lacanianas e dos diferentes discursos como modalidade de laço social que Lacan esclareceu em 

seu Seminário O Avesso da psicanálise (LACAN, 1969- 1970). Lacadee (2007) nos faz lembrar que 

o “O CIEN tem uma prática, deduzida dos diferentes testemunhos, que faz valer como ele trata os 

pontos dolorosos da vida cotidiana que o discurso corrente agrava mediante suas queixas e mesmo 

por seus protestos” (p. 8). 

Dessa vez, o tema pulsante escolhido girou em torno da questão de “gênero”, e as implicações 

dessa questão nas “transformações no laço social” - tema norteador do debate do CIEN em 2017. 

Dentre os diversos discursos, seja o do determinismo biológico ou daqueles que veem no gênero 

uma norma alienante que levaria o sujeito sempre à sujeição, a psicanálise vem questionar o que é 

ser homem e o que é ser mulher, descompletando assim, os outros discursos. Para a psicanálise, 

trata-se, de algo “da ordem de uma posição subjetiva, dando conta de uma certa relação com o 

corpo e com o Outro” (LEGUIL, 2016, p.40).

Se o gênero nos confronta com certa estranheza, é porque nos remete a uma parte íntima, 

impossível de dizer em termos de estereótipos, ou em termos biológicos. 

A Conversação e um corpo que se transforma 

Na conversação discutiu-se que o corpo biológico, herança do jogo de uma genética, não 

define o gênero do ponto de vista subjetivo. Contudo, no senso comum convencionou-se chamar 

de homem, o indivíduo que possui um pênis; e de mulher, aquele que possui uma vagina. Aliados 

a esses órgãos sexuais, esse “homem”, ou “mulher”, apresenta-se com toda uma carga hormonal, 

que o ajuda a definir-se como tal, do ponto de vista da biologia. 

A médica Marcia Sampaio nos apresentou vários recursos físico-químicos que a Medicina 

se utiliza para tentar diminuir o sofrimento daqueles indivíduos que não se “encaixam” no corpo 

que se tem. Discorreu sobre como se dá o processo de encaminhamento para uma cirurgia de 

mudança de sexo, destacando que se faz necessário um diagnóstico preciso de um profissional 

da saúde mental, levando em consideração toda a “psicopatologia do paciente”. Destacou, ainda, 

a necessidade de preencher um protocolo, no qual “se exige de 6 meses a 2 anos de psicoterapia, 

antes que o paciente inicie o processo de mudança de sexo”.

O discurso médico-científico suscitou várias críticas dos que ali estavam, e foi acusado de ser 

patologizante “por colocar o sujeito em um lugar de objeto de estudo científico e tentar enquadrá-lo 

em etiquetas classificatórias”. O argumento utilizado foi o de que “a sexualidade humana não deve 

se patologizada”.

Descompletando alguns discursos que apareceram durante a Conversação, a psicanalista 

Marcela Antelo, enfatizou que, para a psicanálise, corpo e organismo não se confundem e destacou 

que se a anatomia não é o destino, ela só nos interessa enquanto marcada pela linguagem. Em 

outras palavras, esse corpo biológico que temos, o nosso organismo, se tornará corpo quando 

for tocado pelo significante. Por sermos seres falantes, “o único lugar onde se pode ter certezas 
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identitárias é a loucura”, nos disse Marcela. Dessa forma, ela questionou as certezas identitárias 

dos gêneros e afirmou que as diferenças só existem nos discursos, por isso mesmo, para o discurso 

psicanalítico, gênero é um fenômeno de linguagem.

Como exemplo disso, temos no Facebook americano 56 maneiras diferentes de se ter uma 

identidade de gênero e na rede social brasileira são 17 nomes diferentes. “Toda essa proliferação 

de nomes são tentativas de dar conta daquilo que já é traumático, já é um “transtorno”, para todos 

nós, que é a sexualidade”, diz ela. A psicanálise revela que a sexualidade humana repousa sobre 

uma ausência estrutural e traumática (FUENTES e ANTELO, 2017).

Na Conversação pôde-se perceber também a presença de uma forte abordagem social 

e política sobre a questão de gênero. Em algumas falas, foi possível perceber que o incurável 

impossível se apresenta como impotência principalmente quando é endereçada para o Outro.

Advertidos desse impossível sempre presente na interdisciplinaridade, os impasses 

vivenciados por vários indivíduos e profissionais diante dessas transformações ficaram em evidência 

na Conversação. Um sujeito nos relatou uma de suas vivências: Pedro (nome fictício) que se 

denomina transexual masculino, ao ir a uma consulta de rotina foi questionado pela secretária: 

“Como assim Pedro? O que um homem vem fazer em uma ginecologista?”

Nesse sentido, Leguil (2016) nos esclarece quando coloca que o gênero para a psicanálise 

excede toda norma comportamental e afirma que:

“O gênero lacaniano é, portanto, inicialmente, um modo de ser que excede 

toda norma comportamental. Ele remete a uma certa maneira de assumir, 

como sujeito, o significante homem ou o significante mulher, e até mesmo ser 

ultrapassado por aquilo ao qual remete a esse significante, decorrendo de 

uma outra cena que não a da consciência. Mesmo que haja jogo de gênero, 

esse jogo não se reduz a uma mascarada. Para além da mascarada, há um 

endereçamento ao Outro. E um modo singular de responder à angustia, a partir 

dos efeitos das palavras sobre o próprio corpo. O gênero que se tem, no que 

diz respeito ao Outro, ou o gênero que se é, se assentam numa interpretação 

ligada a uma história íntima constituída de bons e maus encontros, de desejo 

e de repetição, de avanços e retornos ao mesmo. Portanto, esse gênero não 

remete a uma natureza ou a uma convenção. (...) Trata-se de um desejo de ser 

ou de não ser, mas também de um gozo que põe em jogo o corpo” (p.112).

A Conversação é uma aposta

As Conversações do Cien são sempre uma aposta, incluindo o corpo, em deixar-se marcar 

pela diferença. Só podemos dizer que houve uma Conversação quando algo se deslocou. Ou seja, 

quando as palavras de um, tocaram o outro, e algo se modificou.

A partir disso, uma questão se colocou para nós do Cien: como fazer um bom uso do 

dispositivo da Conversação quando um impasse não está localizado previamente? Se o não saber 

é o que faz falar, como se dá uma Conversação quando diferentes saberes são convidados a 

expor, sustentando-se no discurso de mestre? Como disse Marcus André Vieira, na V Manhã de 

Trabalhos do Cien/Brasil, “A gente precisa se desafetar um pouquinho para poder perguntar o 
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que está acontecendo...Quando ficamos afetados, já sabemos o que aconteceu.” Quando esses 

saberes encontram-se apenas para defender seu ponto de vista, a vista do ponto não permite que 

apareça o seu ponto de opacidade.

Os efeitos de uma Conversação, para cada um, só saberemos à posteriori.
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CIEN SANTA CATARINA: RESENHA – NOITE DO CIEN DE 31/05/17

Jussara Jovita Souza da Rosa

 Esta Noite, contou com a presença da Psicanalista e Doutora em Psicologia Adriana 

Rodrigues, que nos brindou com um recorte feito de sua tese de Doutorado, intitulada “A psicanálise 

e a política de assistência social brasileira: um diálogo possível?”

No trabalho de consolidação do Cien em Santa Catarina, o recorte em torno da psicanálise 

aplicada foi o que nos moveu para a realização dessa atividade, orientada pelo título: Entre o 

“ouro puro da análise” e o “cobre da sugestão direta”: algumas considerações sobre a psicanálise 

aplicada, em Freud e Lacan. Advertidos de que é para além das paredes dos consultórios que 

os impasses se presentificam, a conversa nos deu oportunidade de pensar ainda mais acerca da 

relação da psicanálise com outras disciplinas, no âmbito de instituições, bem como os impasses 

que daí podem advir.

Um impasse que se apresentou às atividades do Cien em Santa Catarina se relaciona com a 

compreensão do que é um laboratório. Nosso laboratório em formação, o Encontro de saberes em 

inter-disciplinaridade com a educação, iniciou com a demanda de um Núcleo de Educação Infantil 

da rede municipal, no ano de 2013. No ano de 2015 a demanda de uma ONG que atende crianças 

e adolescentes no contra turno escolar nos levou a considerar a formação de outro laboratório, 

em conversa com a coordenação nacional e recebemos a orientação de trabalharmos mantendo 

as conversações ligadas ao laboratório já inscrito. No final do ano de 2016 e agora no ano 2017, 

temos recebido demandas de outras unidades escolares, que tem resultado em conversações, 

cujas queixas giram em torno da agitação dos corpos infantis e adolescentes das dificuldades das 

Imagem: Cistina Sá



AGOSTO DE 2017

29

instituições com as famílias. Esse impasse continua em tratamento no laboratório em formação, 

estamos ainda no tempo de compreender o que é um laboratório, e essa resposta não será encontrada 

em manuais, mas com trabalho. Trabalho que tem se feito com as conversações, com as atividades 

abertas do Cien, com o Cine Cien, na pesquisa da interdisciplinaridade entre psicanálise-educação. 

Trata-se de algo a ser inventado.

 A metáfora freudiana: Entre o ouro... e o cobre, é utilizada para pensar a diferença entre a 

psicanálise praticada no consultório, e a que se lança para fora dele, mas a rigor trata-se de uma 

única psicanálise com suas aplicações. No caso do Cien, há um saber que se impõe que não tem 

uma causalidade, nem uma exatidão, mas que como bem marcou Ana Lúcia Lutterbach Holck 

(2016), baseada em Miller, pode ser transmitido num esforço de poesia, pois a pesquisa do Cien 

precisa reverberar também na Escola, e não só nos espaços onde se fazem as conversações.

 Adriana Rodrigues ressalta que Freud pensando na aplicação da psicanálise nas instituições, 

(FREUD, 1925), demarcou o que denominou de “pedras de espera no canteiro de obras psicanalítico”, 

o que estava relacionado aos seguintes aspectos: o “interesse vivo” do praticante da psicanálise; 

a formação do analista; a psicanálise como um discurso auxiliar; a definição de situação analítica 

ou da sua impossibilidade; e na impossibilidade, a criação de algo diferente da análise, mas com a 

mesma intensão. (FREUD, 1925).

 No “Ato de Fundação” ([1964] 2003), Lacan descreve a organização da sua Escola fazendo 

uma divisão, para fins práticos, entre três seções: Seção de Psicanálise Pura, Seção de Psicanálise 

Aplicada e Seção de Recenseamento do Campo Freudiano. Na “Proposição de 9 de outubro de 

1967”, Lacan destaca que à psicanálise em extensão cumpre a função de presentificar a psicanálise 

no mundo.

O Cien condensa esses aspectos, é uma “pedra de espera” e cumpre essa função de 

presentificar a psicanálise no mundo.

 Essa presença no mundo deve ser operada de forma distinta das psicoterapias, ou seja, pela 

[...] orientação ao real, e não à realidade - real que, [...] tende a se desvelar com mais intensidade 

longe do divã.” (RODRIGUES, 2016)

 Real que porta o impossível, mas também a invenção. Sobre o impossível e a invenção, 

Adriana Rodrigues nos apresenta uma consideração de Eric Laurent: 

“Precisamos nos introduzir em uma tolerância com relação ao impossível, 

sem ceder nem à resignação, nem ao cansaço, diante de uma carreira que 

concerne ao impossível. Isso implica uma modéstia ativa [grifo nosso] dos 

políticos, dos terapeutas, dos psicanalistas, psiquiatras e de todos os que 

estão envolvidos nessa carreira multidisciplinar, a modéstia de como abordar 

este impossível em todas as suas facetas.” (LAURENT, 2011, p.61).

 Uma modéstia ativa para abordar o impossível, essa elaboração de Eric Laurent, nos trouxe 

uma orientação significativa para a nossa interlocução com os espaços institucionais representados 

em nosso laboratório, nos convocando a inventos, também no que se refere ao que nos é possível 

em torno da formação do nosso laboratório, com a singularidade do que há construído em torno 

do campo freudiano em nosso espaço de presença em Santa Catarina. Não há roteiro, mas há 
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orientação. Não há roteiro, mas há possibilidade de invenções, e nossa prática em torno do Cien, 

tem permitido ver que um laboratório não se constitui de forma efêmera. O importante é poder 

estreitar a conversa com os que se encarregam da infância e da adolescência, o que é de muito 

efeito para a psicanálise.

“A pergunta que o praticante da psicanálise precisa responder num trabalho 

em instituição é se a psicanálise pode servir para orientar os demais discursos 

em seus pontos de impasse, ali onde as tentativas fracassam, mas demandas 

se repetem e o trabalho não avança. Se for possível, não é necessário que 

sejam muitos os praticantes da psicanálise, mas que sejam “trabalhadores 

decididos”” (LACAN [1964] 2003, p.239.

 Por nos trazer essa elaboração em torno da psicanálise aplicada e da psicanálise em extensão, 

temas que atravessam nossa prática e que precisamos trabalhar visando à consolidação do Cien 

em Santa Catarina, essa pesquisa trouxe no recorte levado para a conversa, grande contribuição 

para os “trabalhadores decididos” do Cien em Santa Catarina, num tempo em que temos sido 

convocados a pensar as “transformações no laço social”. 
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28 ALuNOS “INCONTROLáVEIS” NA SALA DE AuLA: uM ABAIXA AS CALÇAS ALI.

Laboratório Trocando em Miúdos (Minas Gerais)
Simone Macedo Pinheiro
Maralice de Souza Neves1

 

 

Os professores se inquietam com a desconsideração dos alunos

Uma escola municipal de Belo Horizonte demandou a presença das analistas na instituição 

para tratamento dos impasses ali vivenciados. Através das Conversações “Inter-disciplinares”2, 

dispositivo específico do CIEN, foram recolhidas queixas e nomeações de problemas de professores 

e membros da equipe gestora, que os deixam impactados e muitas vezes perdidos. Em se tratando 

da articulação entre educação e psicanálise, orientamo-nos por privilegiar o lugar da subjetividade. 

E conforme afirma Hebe Tízio (2013, p. 6),

 “[...]para a construção da subjetividade, é preciso haver um desejo que não 

seja anônimo, e se pode dizer que essa é uma questão crucial também para a 

educação. Isso tem como resultado a necessidade de contar com educadores 

que vivifiquem a transmissão e com sujeitos que possam saborear os 

saberes.”

Nas Conversações, os professores disseram que têm encontrado dificuldade em exercer 

essa função de transmissão na medida em que “não são considerados e respeitados pelos alunos 

‘impossíveis, incontroláveis, agitados’ [...] e que os alunos não estão nem aí para eles e agem à 

sua revelia”. A partir dos relatos, percebe-se que o desejo de transmissão encontra-se abalado 

pelos impasses da relação professor-aluno. No que se refere a essa relação, eles destacaram os 

graves problemas com a indisciplina que vem ganhando, cada vez mais, a conotação de violência, 

e demonstraram perplexidade diante das manifestações da sexualidade púbere, assim descritas:

“sexualidade exacerbada... e também violenta (menino batendo em menina... 

puxando o cabelo de outra... menino quer beijar na boca, dar beliscão na 

bunda, meninas apanhando dos namorados, alunos passando a mão uns nos 

outros, vendo pornografia, começando a ficar de cueca dentro da sala de aula). 

A gente não consegue controlar e não sabe mais o que fazer e nem o que mais 

poderia vir a acontecer.”

1 Participantes do Laboratório “Trocando em Miúdos”, CIEN- MG.
2 Os profissionais do CIEN separam “o inter e o disciplinar com um hífen para dar lugar ao não saber, mantendo-o 
como um vazio que impulsiona, ou seja, ‘uma ausência vibrante, viva, como um coração que bate pulsante”. (http://
minascomlacan.com.br/atividades/cien-minas/, acesso em 14/07/2017)
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Entre os impasses dos educadores a sexualidade púbere e os atos de violência, juntos, se 

destacam como pontos de paralização e esvaziamento da sua função da transmissão no lugar de 

Outro. A relação com o Outro, marca o lugar da inscrição do sujeito no simbólico (Lacan, 1985) e 

sua referência de lei, de cultura. No Seminário livro 20 - Mais, Ainda (1985, p. 130), Lacan diz o 

quanto é custoso, ou gustoso, no neologismo criado por ele, não tanto adquirir o saber, mas gozar 

dele, pois o saber se funda no gozo tanto da aquisição como do seu exercício.

Mas uma angústia é revelada quando a palavra do educador deixa de ter efeito sobre 

esses corpos agitados. Podemos ilustrar essa questão com a fala de um educador numa das 

conversações: [...] “O conhecimento, a exigência intelectual, aqui não se precisa saber nada (fazer 

especializações, mestrados); aqui se precisa é sobreviver, sair viva de dentro da sala de aula. Sinto 

taquicardia no final da aula.”

Como afirma Miranda (2010), o saber universalizante, aquele que se apoiava nos ideais, não 

é mais eficaz diante da indisciplina generalizada que prevalece hoje em nossa rede de ensino. As 

saídas possíveis para os impasses relativos à indisciplina parecem ser da ordem da “invenção” e 

do reconhecimento das “singularidades”.

Partiremos, então, da singularidade, para o tratamento dessas questões através de uma 

cena recolhida durante uma reunião com a equipe gestora e o professor D.

 

A cena em que o aluno abaixa as calças em sala de aula

O professor D. relata que estava escrevendo na lousa e ao se virar surpreende o aluno R. 

em pé com “a bermuda abaixada”. O tratamento dado pela escola a esse acontecimento ganha 

contorno de punição e é denunciado como delito, recebendo a nomeação de “atentado ao pudor”. 

A Patrulha Escolar foi acionada, numa situação em que os responsáveis ligam diretamente para 

determinados policiais civis com treinamento para atendimento às escolas. Em seguida, R. foi 

conduzido ao CIA - Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional, onde 

recebeu uma advertência.

Em suas falas nas conversações realizadas com os professores, D. se destacou pelo 

grande interesse “em compreender a sexualidade dos adolescentes das regiões violentas”. Diz que 

“pesquisa esse público e que sabe o que fazer com os alunos, mas que eles não querem saber 

de nada”. Sobre a cena em questão ele explica que ela significou uma situação limite vivenciada 

com perplexidade. Conforme relatou, “Na verdade, eu sabia que já acontecia - mas coincidiu de eu 

ver. Ele ficou nu, na minha aula; um aluno ficou nu dentro da sala de aula! Como é ato infracional, 

acabei indo com ele para o CIA”.

Podemos pensar aqui sobre o apontamento de Miranda e Pinheiro (2013, p.204) que 

tomam a afirmação “não querem saber de nada” como um saber prévio sobre os alunos e uma 

“psicologização” da aprendizagem. E acrescentam: “o melhor seria explorar o modo que cada 

sujeito se enlaça ao saber”.
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A visão de R. sobre sua atuação

Criamos duas possibilidades de encontro com esse aluno de 13 anos, “da pior sala do 6º 

ano”. A primeira foi uma escuta individual com uma das analistas para saber o que ele tinha a dizer 

sobre o acontecimento na sala de aula. A segunda aconteceu numa única conversação com R. e 

alguns colegas de sua turma, quando R. se mostrou bem agitado. Entrava e saía da sala, abordava 

os colegas com falas de “zoação”, numa posição de liderança para incitar tumultos e barulhos. Mas 

foi possível sua inclusão durante uns 20 minutos numa conversa em torno da questão levantada 

por eles: “O que é melhor: ser homem ou mulher?”

Na escuta individual, entretanto, R. mostrara-se receptivo e calmo para o encontro com 

a analista. Inicialmente aparentou estar defensivo: “A calça caiu”… “ah, a calça caiu sozinha?”, 

indaga a analista que usa do humor para “chegar nele”. E ele rindo, primeiro desconversa e, então, 

diz: “Eu desci a bermuda para mostrar que não era o pinto, mas o papel. Meu colega pôs papelão 

na minha bermuda para parecer que era pinto (faz o gesto do pênis ereto e não demonstra, diante 

da analista, sinal de constrangimento ou vergonha por esse relato). E continuou: “Achei que só meu 

colega é que tinha visto. Foi uma brincadeira de mau gosto. O professor parou a aula e me viu com 

a bermuda abaixada. Levei susto.”

Contou também, sem constrangimento, que foi conduzido à delegacia: “pela policial F., outro 

guarda, que esqueci o nome e o professor D.” [...] E continua, “A escola está certa de me levar. Foi 

uma brincadeira de mau-gosto. Mas só eu fui para a delegacia!” (Aqui ele expressa contrariedade). 

“O que eu achei ruim foi que eles deviam ter chamado o colega E.R. Só eu fui!”.

Faremos a leitura da cena em dois momentos: momento de R. com o colega e o momento 

de R. com o professor.

Entendemos a “brincadeira”, como uma mostração endereçada ao colega. Diante da 

provocação desse colega, R. atua. Trata-se de uma agitação que parece localizar a relação do 

adolescente com seu corpo e com o que nele irrompe da sexualidade, e isso toma um endereçamento, 

um ato dirigido a dar um “tratamento” ao sexual e à fala do colega, que diz respeito ao seu corpo.

Sabemos que a agitação de R. contempla o tema da sexualidade e a dificuldade de sua 

inscrição. As transformações corporais são privilegiadas pelos educadores ao descreverem seus 

alunos com idade entre 11 e 14 anos. Conforme a psicanálise, a chegada da puberdade exige todo 

um trabalho psíquico da parte do sujeito. Lacadée (2011) reforça a dificuldade de significação nessa 

etapa, pois “o despertar da sexualidade confronta o sujeito com um gozo desconhecido, uma terra 

incógnita na qual ele se encontra exilado e não sabe como traduzir”. Não nos surpreende, portanto 

essa “brincadeira” ou mostração do pênis dentro da bermuda, tema vivo no momento de vida 

desses dois colegas de 13 anos, entre si. Mas por outro lado, foi considerada a complexidade da 

sua apresentação sem véu, transgredindo a lei, em uma sala de aula dominada pela indisciplina e 

pelo desinteresse ao que é ensinado, queixas iniciais dos professores e que receberam nomeações 

e foram ampliadas nas conversações entre professores.

A entrada do professor, para R, configurou-se como outro tempo subjetivo. Em especial, ao 
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dizer à analista que levou susto diante do vejo-me ver-me (Lacan,1964, p.80), nu, pelo professor, 

que interrompe a aula. Revela, surpresa, naquele instante e a brincadeira torna-se “boba ou de mau 

gosto”, significantes do Outro. Podemos falar de um instante favorável à tradução e à redução de 

gozo do real da sexualidade.

Permeia tal discussão a presença de púberes ou sujeitos que estão deixando para trás a 

infância, trazendo consigo as marcas das relações primordiais, em um contexto de esvaziamento 

da função paterna na contemporaneidade e com Outros já marcados pela falência da lei. Portanto, 

desejamos realçar a importância das funções da escola e dos educadores frente a cada aluno 

que se apresentar em desamparo simbólico, que a indisciplina generalizada, ou agitação, pode 

revelar.

 

Sobre o desenvolvimento do trabalho

Propusemos uma nova Conversação, somente com os educadores envolvidos nesse 

acontecimento, apostando na possibilidade de que dar lugar para que os impasses cotidianos, 

vividos por esses educadores, viessem à tona poderia produzir gradativamente um deslocamento 

ou afrouxamento das queixas, abrindo brechas às suas ainda possíveis invenções e transmissões 

no espaço escolar, isto é, ao desejo de cada professor frente a cada aluno. Porém, as conversações 

na escola estão interrompidas aguardando oportunidade de continuidade.

Sobre o aluno R., foi possível recolher as informações de que “ele mudou muito, parece 

outra pessoa” e não foi transferido para outra escola como outros alunos com perfil semelhante. 

Podemos interrogar em que medida essas novas percepções de R, pelos educadores, dizem de 

efeitos, à posteriori, das conversações inter-disciplinares, naquele contexto.
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Práticas no CIEN e a transFormação de laços

Keronlay Machado

Em 2012, iniciei minha participação nas atividades do Laboratório Infância Errante10, 

CIEN -Rio. Desde então, as conversações e os textos produzidos junto aos colegas do laboratório 

têm influenciado na transformação dos laços que estabeleço no contexto das instituições onde 

trabalho como terapeuta ocupacional. Nesse sentido, buscarei transmitir aqui os efeitos da minha 

participação no CIEN na transformação desses laços como forma de compartilhar a experiência de 

uma trajetória de cinco anos de transFormação.

Em 2012, nos primeiros encontros com os colegas do laboratório, as conversações giravam 

em torno do tema do Recolhimento Compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua, 

bem como da política de Redução de Danos. Estávamos todos atravessados como cidadãos e 

profissionais pelos acontecimentos recentes na cidade que envolviam o tema. Pude àquela época 

dividir com os colegas relatos sobre a minha prática profissional em uma equipe de Consultório na 

Rua enquanto aluna de um programa de residência multiprofissional em saúde mental, prática esta 

que era desafiadora e produtora de impasses sobre as possibilidades de cuidado, no território, às 

pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas. Surpreendeu-me o interesse de cada um 

em escutar minha narrativa e a circulação dos discursos, que me possibilitou também conhecer 

impasses vivenciados por outros profissionais em contextos diversos. Como efeito da conversação 

em meu trabalho, nesse primeiro momento, pude formular questões junto aos colegas e deslocar meu 

ponto de vista sobre os impasses que se apresentavam no contexto da minha prática profissional 

e ainda preservar a minha singularidade na busca de saídas para estes.

A partir dessas primeiras conversações, o laboratório Infância Errante produziu a vinheta 

prática “Furando etiquetas no tempo da toxicomania generalizada”, com a qual participamos da III 

Manhã de Trabalhos do CIEN - Brasil, que foi orientada pelo tema Furando Etiquetas - O traço da 

Política no CIEN e aconteceu em Salvador, BA. Tive a oportunidade de colaborar com o texto a 

partir de um impasse da minha prática profissional relacionado aos cuidados a uma adolescente em 

situação de rua, que posteriormente pude tratar de forma mais aprofundada no texto “Do “nada” fez-

-se Tutti”, produzido para colaboração com a revista CIEN Digital 15. O impasse de cuidar de quem 

(a princípio) não deseja ser cuidado, formulado nas conversações do laboratório e trabalhados nos 

referidos textos, apresentou como efeito uma mudança de minha posição na relação de cuidado 

10 1 Participantes: Ana Lúcia East, Ana Martha Maia (responsável), José Alberto Ferreira (responsável), Keronlay 
Machado, Luciana Monnerat e Márcia Mendes. Campo de investigação: A criança e o adolescente que vivem em “con-
dições de risco”, como fugas, errâncias e toxicomanias.
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com a adolescente, uma vez que foi possível deslocar-me de um lugar no qual esperava que 

ela demandasse o que eu tinha a oferecer para a garantia do que eu considerava que fosse seu 

“bem estar”, para uma posição de aposta na sua singularidade e nas demandas advindas de seu 

desejo.

Em 2014, o tema que animava as conversações do laboratório Infância Errante foi orientado 

pelo tema “Trauma e real: o que as crianças inventam?”, o mesmo que intitulou a IV Tarde de Trabalhos 

do CIEN Brasil, ocorrida em Belo Horizonte, MG. Nesse período, os impasses relacionados ao meu 

contexto de trabalho e compartilhados nas conversações com os colegas do laboratório referiam-se 

ao caso de uma criança de 8 anos, J., acompanhado pela equipe de um projeto de extensão em 

terapia ocupacional de uma universidade pública que, em parceria com a Unidade Básica de Saúde 

do território, tinha como proposta servir como porta de entrada/saída para crianças que precisam de 

atenção em saúde mental. Exerci a função de preceptora dos estudantes envolvidos neste projeto 

e compartilhei nas conversações do laboratório um impasse que envolvia a clínica e a formação, 

gerado pela reação apática de J. a uma festa surpresa preparada pelas estagiárias de terapia 

ocupacional com o intuito de proporcionarem a ele um “momento bom”, já que o consideravam uma 

criança “traumatizada” pelas condições de vulnerabilidade e pobreza em que vivia. Ele se isolou 

com um livro e não quis saber da festa, o que gerou muitas falas angustiadas das estagiárias na 

reunião de supervisão do projeto.

No trabalho junto ao laboratório, pudemos formular que esse pensamento é fruto de 

uma generalização comum nas práticas sociais e de saúde, que confunde trauma com miséria e 

fome e que impede os profissionais de situar diferentes modalidades de resposta das crianças. 

A fala de uma das estudantes na supervisão do projeto apontou que J. havia inventado, à sua 

maneira, uma forma de ter seu “momento bom”, pois ela havia lhe presenteado com um livro de sua 

infância, o mesmo que ele levou para o “isolamento”. Como efeito, pude transmitir aos estudantes a 

possibilidade de outro olhar para o fato que mobilizou a equipe, em que a “apatia” foi transformada 

em invenção da criança enquanto expressão de sua singularidade. O Laboratório produziu, a partir 

dessa vinheta prática o texto “Tem carro, avião, caminhão…”, do isopor aos brinquedos: trauma e 

real.”, apresentado na IV Tarde de Trabalhos do CIEN Brasil.

Ao longo de 2016, as conversações do Laboratório foram orientadas pelo tema Solidão e 

laço na Adolescência, que animou em novembro daquele ano a V Manhã de trabalhos do CIEN em 

São Paulo, SP. Pude compartilhar nas conversações com os colegas o trabalho desenvolvido na 

parceria entre a Universidade em que trabalho e um Centro Cultural Comunitário que desenvolve 

atividades gratuitas para jovens: esporte, arte, cultura e educação. O Projeto consistia em 

acompanhar os ensaios de um grupo de dança de Hip Hop, na proposta de fortalecer redes sociais 

de suporte, visto a situação de vulnerabilidade em que se encontravam.

O impasse que se apresentava àquela época em minha prática profissional dizia respeito 

a sustentar o acolhimento de um sujeito, psicótico e usuário de drogas, o qual, de acordo com a 

equipe, não atendia o perfil para inserção no projeto e que mesmo diante dessa negativa continuou 

a frequentar o espaçoso Centro Cultural tendo-me como referência. Algum tempo após me desligar 

do projeto, recebi um vídeo da equipe no qual R. participava de um dos ensaios do grupo de dança. 

As conversações com os colegas do Laboratório contribuíram para que eu pudesse sustentar, 

no trabalho, uma presença que manteve aberta um vazio de saber que possibilitou que o Centro 

Cultural acolhesse o Projeto e que este, por sua vez, acolhesse R. Em meio à errância, R. fez laço a 
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partir de alguma coisa que era muito preciosa para ele: a dança. A partir dessa vinheta prática e com 

a contribuição de todos os participantes, o Laboratório produziu o texto “Da solidão ao laço, pela 

dança”, apresentado na V Manhã de Trabalhos do CIEN Brasil, afirmando o argumento do evento 

de que “um bom laço só é possível quando respeita e sabe acolher a solidão de um jovem”.

Em 2017, diante dos impasses que envolviam a análise dos dados da minha pesquisa 

de mestrado, convidei os colegas do Laboratório para uma conversação. Apresentei-lhes uma 

síntese do trabalho desenvolvido até aquele momento e a partir da circulação dos discursos entre 

os presentes, foi possível eleger o conceito de laço social como um dos articuladores da análise do 

tema, na qual discuti o caráter de insumo da experiência estética em arte e cultura no contexto das 

práticas contemporâneas em Redução de Danos e sua influência na constituição de laços sociais 

no cotidiano de vida das pessoas socialmente marginalizadas, usuárias de drogas. 

Incluir, na pesquisa, o conceito de laço social e a perspectiva da psicanálise sobre o tema 

das drogas, a partir da conversação realizada com os colegas do Laboratório, permitiu-me preservar 

a singularidade da minha análise por meio de uma abordagem não objetificada da experiência 

estética em arte e cultura, ao afirmá-la como possível insumo mediador de laços sociais nas práticas 

contemporâneas em Redução de Danos.

No relato acima, pude destacar alguns dos efeitos da minha participação no CIEN na 

transformação dos laços que estabeleci em contextos de trabalho diversos ao longo de cinco anos. 

A experiência das conversações, da escrita e da apresentação de trabalhos junto aos colegas do 

Laboratório Infância Errante permitiu-me deslocamentos que tornaram possíveis transFormar laços 

no cotidiano de minha prática como terapeuta ocupacional e como pesquisadora. 
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CONTRIBuIÇõES 

O FuRO COMO um traço de união?11

Sílvia Sato12

A prática do Cien

A prática do Cien - Centro Inter-disciplinar de Estudos sobre a Criança e Adolescente - nasce 

de uma função que Lacan propõe para sua Escola, de manter uma relação entre a psicanálise 

e os psicanalistas com outras disciplinas. Judith Miller13 localiza que o Cien se situa no Campo 

Freudiano, espaço que a psicanálise tem de reconquista dela mesma, assegurando sua práxis no 

mundo contemporâneo. E para isso, é indispensável que os psicanalistas sejam formados numa 

Escola de Psicanálise, tendo a intenção de se instruírem por meio das outras disciplinas e ao 

mesmo tempo, de educar as inteligências que se especializam nessas diversas disciplinas.

Essa dupla via encontraria na hiância entre as disciplinas, o vazio como motor necessário 

que opera como causa dessa prática, um não saber em torno da criança e do adolescente. É 

como efeito da formação como analista ao sustentar algo do discurso analítico, que um praticante 

da psicanálise acolhe nos laboratórios do Cien, o vazio de sentido presente na apresentação dos 

11. Judith Miller, localiza  o traço de união, como um princípio que encarnam os psicanalistas, o princípio socrático do saber não saber. in O 
que é o CIEN?, In: Crianças falam! E têm o que dizer: Experiências do Cien no Brasil, Belo Horizonte, Scriptum, 2013.
12. Responsável pelo aFinarte, laboratório do Cien/SP, membro da EBP/AMP, junto com Cláudia Reis, associada do 
Clin-a. Participam do laboratório: Denise Gasparotti, Ana Celeste Pitiá, Sabrina Marioto, Dayana Coelho, Raquel As-
tragalli e Silmara Bastos Dias.
13.idem

Imagem: The Restless de Francis Alys E  
David Zwirner
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impasses levados para cada conversação. Como enfatiza Judith Miller14, cabe ao analista sustentar 

no Cien “Um vazio que pode indicar o lugar de uma ausência vibrante, viva, como um coração que 

bate, pulsante.”

Impasse, conversação e extração

O aFinarte acolhe profissionais de disciplinas e instituições diferentes, vindos de cidades 

distintas, numa região do interior paulista. Com essas orientações e como responsável por esse 

laboratório, trago uma elaboração desses 5 anos de experiência a partir de uma situação apresentada 

em um dos encontros. 

Raquel, professora de uma escola municipal, apresenta um impasse experimentado em 

sua prática educacional. Ela se inquieta diante de Renan, um menino de 6 anos, que se mostra 

desafiador, “não obedece aos comandos”. Diferente das outras crianças costuma chegar atrasado, 

não participando do momento de acolhimento na escola. Ao longo das atividades xinga, grita e 

chora, se opõe, negando-se a participar, dificultando o trabalho com o grupo de crianças. Numa 

tentativa de resolver o impasse, a professora demanda a intervenção da direção, mas entende 

que a direção age de maneira autoritária com o menino e a leva a concluir que seria preciso se 

haver sozinha com ele e com o grupo de crianças, já que não seria à essa lei autoritária que ele 

responderia. Com essa resposta da direção da escola, a tentativa de recorrer ao Pai da Lei não 

operou para tratar o impasse, o que demandou à Raquel, colocar seu próprio corpo, mantendo 

sua presença e inventando um fazer, para tratar a situação. Ao conversar com a mãe, conhece o 

contexto familiar de Renan e aponta para a realidade dele ficar um passo atrás, na medida em que 

está frequentemente atrasado e não é acolhido ao chegar.

Em sala, apesar de sua oposição em participar das atividades, percebe que Renan se 

incomoda ao ficar de fora, o que a faz separá-lo numa outra mesa na hora do lanche, de onde ele 

pode ver do que fica de fora. A intervenção produz incerteza em Raquel, teme por favorecer uma 

exclusão, o que não a impede de manter o que Beatriz Udenio15 nomeou como um ato. Entendo 

que esse ato em alguma medida faz operar a função do Pai, enquanto lei que barra um gozo, tendo 

como efeito que localizasse seu desejo de estar com os colegas.

Um fato novo mas comum chama a atenção na Conversação, que é o modo desafiador que 

surge na oposição das crianças dessa idade. Freud, ao falar do caso do Homem dos Lobos, conta 

de um menino que se irrita e se mostra ansioso aos 4 anos e meio, momento em que ele já é capaz 

de pesquisar, querer saber sobre a sexualidade no laço com os outros e que afeta seu próprio 

corpo.

A oposição de crianças muito pequenas, que desafiam como adolescentes, a entrada na 

vida escolar no início da infância que as colocam diante da diferença desde muito cedo e com 

uma demanda de que se insiram numa rotina coletiva diária. Com o caso do Homem dos Lobos, 

Freud nos permite ler a oposição que aparece nessa idade, quando a própria criança experimenta 

modificações nos laços afetivos e por apresentar recurso simbólico e de pensamento, o afeto 

amoroso não é mais o único que pode ser endereçado, vindo acompanhado pela objeção e pela 

crítica. O que não acontece sem os efeitos da sexualidade infantil. 

Nessa conversação, algo da surpresa diante do novo, “uma criança que não obedece aos 
14.  idem
15.  Udenio, B.: comentário feito na Atividade do Cien/SP: “Novas configurações familiares: respostas das crianças 
e dos adolescentes”, 17/05/2017.
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comandos da professora” causa o impasse, que ao acolher o que fica fora da norma, ao acolher 

suas manifestações, a professora permite à criança se ver na cena escolar. Assim, ao separar ao 

invés de excluir, dá lugar ao modo de gozo implicado no atuação do menino, que ao se ver de fora 

pode se perguntar onde quer ficar, o que deseja. Do lado da professora, ela se questiona a respeito 

do laço, sobre o modo como ele se enlaça a ela e ao grupo de crianças, o que a faz pensar sobre 

seu fazer.

Resíduos de uma Manhã e um novo giro

Numa conversação partimos dos impasses, mas onde chegamos? Judith Miller nos orienta 

que cabe ao analista sustentar um lugar vazio, de ausência vibrante, mas em torno de que objeto 

a conversação acontece? Ao falar na Manhã do Cien, Marcus André16 propôs uma conversa a 

partir do corpo como “Um de base”, incluindo o objeto “não coisa” ou o “objeto furo”, que parte da 

noção de objeto a elaborada por Lacan no Seminário 10, de um objeto extraído, como efeito do 

laço simbólico que permite a constituição de um sujeito desejante. Numa conversação, podemos 

considerar que a “não coisa” dê forma a um vazio, e num giro a mais ao furo, noção que Lacan 

trabalhou no Seminário 23? O vazio estaria relacionado à noção do objeto perdido, que viria em 

substituição a outro objeto. No caso da conversação, um saber prévio que viria solucionar o impasse 

na medida em que fosse descoberto contando que o saber de uma das disciplinas preencheria 

esse vazio. Já o furo, ele dá consistência à inexistência de algo a priori, nessa medida coloca os 

participantes da conversação em torno de um mistério, não para ser descoberto, mas frente a uma 

solução que possa ser inventada, incluindo na conversação um objeto que está sempre mais além, 

que o conjunto dos saberes das disciplinas não abarca. O objeto furo faria assim, a superfície em 

torno do que se conversa, partindo do impasse. Objeto que numa conversação presentifica o vão 

na inter-disciplinaridade e dá ao analista a função de sustentar essa hiância, pressupondo uma 

diferença entre uma Conversação e outro encontro entre profissionais.

O ponto cego de cada um na conversação

Voltando à Conversação no aFinarte, podemos separar essa “não coisa” do lado de Renan 

e do lado de Raquel. Entre as normas e antigas tentativas de solução que fez recorrer à direção da 

escola, a falha no saber prévio faz um vão, entre o recurso às normas e inventar uma nova solução. 

A contingência da falha colocou Raquel diante da decisão sobre o que fazer diante dos gritos, 

choros e xingamentos de Renan, que resulta no ato de separá-lo dos demais.  Do lado de Renan, 

ao se ver de fora, o efeito do ato de Raquel, permite apontar para a “não-coisa” ligada ao que lhe 

incomodava, afetando seu corpo e se manifestando como oposição.

Nesse caso a Conversação girou em torno do ponto cego que, mesmo após a intervenção, 

sustentava uma incerteza em Raquel: por um lado se não estaria favorecendo uma exclusão, ao 

colocá-lo em outra mesa separando-o dos colegas, por outro lado, um não saber sobre a causa da 

oposição de Renan. Pode-se verificar que não saber sobre a causa em questão para Renan, não 

impediu seu ato em torno do que entendo, foi o objeto furo. Seu ato permite a Renan poder dizer de 

seu desejo, não sem a presença de Raquel que lhe pergunta se quer entrar no grupo de crianças.

O que nos leva à noção de infans, como aquele que não fala, que “não tem seu objeto 
16. Vieria, MA: fala realizada na conversação da V Manhã do Cien : Solidão e Laço na Adolescência, SP, 25 de novembro de 2016, publicado 
in: Brown. N.; Macedo, L.; Lira, R (org.) Trauma, solidão e laço na infância e na adolescência: experiências do Cien no Brasil, Belo Horizonte, 
EBP Ed., 2017. 398 e 409
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construído de entrara”, como menciona Bassols17 e diante de um corte, efeito do ato de Raquel 

coloca-o diante de uma alteridade que presentifica o objeto olhar. Ele pode se olhar de fora do 

grupo de crianças. Nesse tempo, já não se trata do furo, mas do objeto a enquanto véu do vazio, já 

inscrito numa operação simbólica, faltosa. É o que permite a Renan, diante da pergunta de Raquel, 

falar de seu desejo, não mais pela atuação, mas como falasser.

O objeto furo na conversação

O ato de falar sobre seu impasse, com os comentários dos outros participantes do laboratório, 

permite clarear o objeto em torno do que a situação com Renan produziu seu impasse. Ao girar 

em torno do objeto furo, mantém ao final algo do impasse ainda como um mistério, algo por saber, 

Raquel se pergunta como ficará Renan, já que vai mudar de escola?

Essa conversação nos ensinou que não se trata de saber de tudo para poder operar e nem 

sempre é possível nomear o que causa, mas sim, um objeto em torno do qual ela acontece. Por outro 

lado, a “não coisa” localiza o que do humano não funciona, aquilo que nos termos psicanalíticos, 

falha e faz sintoma, e não somente a falta que seria suprida pelo Outro. É nessa medida que aponta 

para o furo em relação a um possível saber prévio que se possa ter diante de um impasse. Talvez 

possamos dizer que uma Conversação acontece em torno do impossível da relação, apontando para 

a hiância, em que é na contingência de cada encontro, com a inter-disciplinaridade, a diversidade 

de saberes, que com o que se apresenta na fala de cada participante, por vezes, pode se inventar 

uma solução.

Nessa medida, é considerando a psicanálise como avesso à norma e sustentando esse 

modo de conversa em torno do objeto furo, que me pergunto se um furo pode se fazer um traço de 

união, que particulariza uma Conversação do Cien?

17  Bassols, M: Trauma e Real, o que as crianças inventam, in Trauma, solidão e laço na infância e na adoles-
cência, experiência do Cien no Brasil, org.: Brown,N; Macêdo, L.; Lyra, R., BH Ed. 2017.



CIEN DIGITAL N 21 

42

PONTO DE VISTA

uMA PRáTICA NA ESCOLA – EFEITOS DO ENCONTRO COM O CIEN.

Mirta Fernandes

O encontro com o CIEN permitiu situar e nomear uma questão que rondava um trabalho de 

psicanálise aplicada, que vem sendo desenvolvido há alguns anos em uma instituição de ensino, 

Escola Alfa, a partir de demandas de palestras e grupos de conversa com alunos, professores, 

coordenadores e pessoal de apoio. 

O ponto estrutural dessa prática com a equipe escolar orientou-se, desde o início, pela 

criação de um espaço de fala, escuta e reflexão acerca das angústias, dos impasses e questões 

que comparecem no processo de educação, envolvendo as relações entre pais/escola/alunos/

professores, coordenadores e todos os outros profissionais que compõem o espaço escolar, 

incluindo o setor administrativo. 

Não se tratava de ensinar psicanálise aos professores, mas evidenciar na prática educacional 

o processo de constituição de uma subjetividade e a função do professor como elemento fundamental 

nesse processo. Elemento externo à família, que pode dar lugar a novas formas de vínculos a partir 

de enlaçamentos diferentes daqueles dos padrões familiares.

Ao participar das reuniões mensais do CIEN e do laboratório “diga aí escola” (2016), o 

significante “conversação” interroga a analista. Como se distingue uma “conversação” de uma 

supervisão, de uma interpretação, de uma intervenção orientadora ou de uma transmissão de 

conceitos de uma disciplina para outra? Qual o lugar do psicanalista nesses encontros?

Imagem: Alighiero Boetti
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A escola em questão esperava da psicanalista uma resposta ou a psicanalista se colocava 

numa posição de saber, de orientadora? De que orientação se tratava? A introdução dos conceitos 

teóricos da prática da psicanálise na clínica pode ocorrer nesse espaço? Questões que já se 

formulavam e que encontraram eco e interlocução a partir desse encontro com o CIEN.

A interrogação que o significante “conversação” provocou produziu uma maior atenção nas 

intervenções, evitando que comparecessem os saberes universais, soluções, e que se sustentasse 

um ponto de enigma. Um ponto de opacidade, de incógnita, que ao circular permitisse e provocasse, 

em cada um, questões, dúvidas, podendo dar lugar a invenções singulares.

O recorte a seguir refere-se a um dos encontros en que compareceram queixas a respeito 

de uma turma do ensino fundamental 2. O que incomodava a todos, professores e coordenadores, 

era uma separação da turma em pequenos grupos que se segregavam entre si, criando um clima 

hostil que impedia o convívio e o processo de ensino. Não sabiam o que fazer.

Surge, durante uma reunião com a direção e coordenação pedagógica, a proposta de algumas 

“reuniões com a turma, nos moldes da reunião da coordenação”, ou seja, de uma conversa livre 

com a psicanalista e a professora coordenadora do segmento, de forma que escutassem e dessem 

um lugar à fala desses jovens.

Apresentada a proposta à turma, surgem inicialmente os “porquês” dos encontros, e a 

resposta vem dos próprios alunos trazendo questões que os incomodavam. Não era o processo de 

segregação apontado pelos profissionais que os incomodava. Os grupos que se constituíram na 

turma se comunicavam por meio de grupos privados no whatsapp. 

Queixavam-se de uma menina em particular, Maria, como pivô dos problemas de 

relacionamento na turma e referiam-se ao fato de Maria mandar cartas e mensagens individuais 

no whatsapp. Nessas mensagens, Maria se desculpava por sua atitude de acusar os colegas, 

queixando-se de estar sendo rejeitada e prometia não mandar mais cartas. Essas cartas e bilhetes, 

no entanto, não cessavam. Interrogados sobre o que os incomodava, cada um responde de uma 

forma. Na medida em que cada um fala por si, surgem as posições individuais, diferenciando-se 

dos blocos que constituíam nos grupos de whatsapp.

Da posição que Maria se colocava, excluída e vítima, os colegas interrogam se não seria 

ela mesma que se excluía com sua atitude. Maria mente, inventando situações como, por exemplo, 

a de que a mãe está com câncer. Ana Clara diz que ela é um “empecilho”. Rayane a acolhia, era 

muito amiga, mas um dia Maria mandou uma carta, acusando-a de não ser sua amiga, e Rayane 

deixou de falar com Maria. Desde então, começaram as cartas de desculpa por seu comportamento 

agressivo, que não se modificava.

Convocam Maria a falar, já que se mantinha calada todo o tempo. Maria, com dificuldade, fala 

de sua história de vida, de ter vivido em abrigo, sofrido muito em outra escola, sendo discriminada 

por sua origem e cor de pele, negra. Faz menção ao incidente que deu início a essas cartas, e diz: 

“as cartas são uma maneira em que eu me sinto bem. Tenho medo de magoar as pessoas, assim 

eu escrevo” (...) “Eu não consigo parar de mentir...eu não controlo isso” (...) “Na outra escola eu 

precisava mentir para ser aceita... sofria bullyng”.

Após a fala de Maria, surgem queixas de Lucas, indicando que ele seria um outro excluído 

na turma. Sempre que se formavam grupos de trabalho, Lucas e Maria ficavam sem grupo.

A coordenadora que participava do encontro tomou para si, sem combinação prévia, 

a incumbência de anotar a reunião. A partir de suas anotações, recorto as intervenções da 
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psicanalista:

Em que situação a turma se vê excluindo Maria e Lucas?

Felipe responde: “Maria tenta se enturmar escrevendo cartinhas e Lucas ri de tudo e não 

fala de seu desconforto. Lucas chamou uma menina de vadia e depois disse que não sabia o isso 

significava.” 

Alguns tomam a posição de defender Maria e outros, Lucas, buscando justificar suas atitudes, 

apelando para uma verdade sobre as situações, sobre as falas de cada um, sobre os fatos. Também 

insistem que Maria fica usando sua história pessoal para justificar tudo, e Lucas se faz de bobo, 

como se não soubesse de nada, fingindo inocência.

“Não há uma história verdadeira... cada um tem sua própria versão sobre o que acontece...”, 

diz a psicanalista

 Ana Clara insiste em que Maria o tempo todo fica falando e revivendo sua história no 

abrigo.

“Todos temos nossas fragilidades...e será que não pensamos todos a partir de nossas 

historias?”- nova fala da psicanalista ao final do encontro.

 Num segundo encontro, relatam alguma mudança em relação a Maria. Mudaram também os 

lugares onde se sentavam, misturando-se entre si. Começaram a aparecer queixas em relação a 

outros colegas e situações em que uns incomodavam aos outros.

Esses encontros sustentaram um espaço de interrogação, um espaço de fala e de escuta 

de cada um, permitindo que a fragilidade de Maria fosse vista e respeitada como sua diferença 

e deslocando o “mal” concentrado em um sujeito para todos. Como cada um lida com o seu 

próprio “mal”? Dessa forma, Maria pode se perguntar sobre sua certeza de ser rejeitada, o que a 

atormentava, e alguns puderam falar de sentimentos recíprocos.

A posição da analista, orientada pelo dispositivo da conversação, promove uma circulação das 

falas individuais pelo espaço comum. Mais além do mal entendido da comunicação, a conversação 

convoca uma associação livre entre vários. Fala que pode ser acolhida como a manifestação de um 

pensamento singular que pode ou não enlaçar-se a outros. Não se trata de uma identificação de um 

com um outro semelhante, mas com a incógnita que o outro é para cada um e a própria incógnita 

que cada um é para si mesmo.

A conversação se distingue de uma intervenção clínica na medida em que não visa interpretar 

o sujeito. As intervenções comparecem como interrogações, visando a um deslocamento das 

identificações, dos efeitos grupais que aprisionam o sujeito. Tal experiência de trabalho, trouxe--

me como questão a posição do analista nas conversações. Poderíamos aproximá-la a do mais-um 

no dispositivo do cartel? Operar uma possibilidade de trabalho entre vários, a partir de um vazio 

de saber, permitindo a cada um, no encontro com o outro, conduzir sua questão a partir de sua 

singularidade.

O dispositivo da conversação evidenciou, como efeito dessa experiência, como cada um 

pode se localizar a partir de um impasse que se apresentou e dar algum tratamento ao seu mal-

estar no convívio com os outros.

Também nas reuniões de coordenação, a dinâmica das reuniões sofre o efeito da experiência 

no laboratório do CIEN. Os professores passaram a suportar a interrogação de seu lugar de saber, 

desobrigaram-se de responder e garantir verdades inquestionáveis. Esse imperativo pôde cair e 

então comparecer o reconhecimento de um saber singular, da criança, do jovem, do professor, dos 



AGOSTO DE 2017

45

pais, em cada um dos envolvidos na difícil tarefa de educar. A partir de março de 2017 a Diretora 

pedagógica e as coordenadoras do fundamental 1 e 2 passaram a participar do laboratório “diga aí 

escola”.

A transmissão de um ensino se dá ao abrir espaço para um desejo de saber e criação de 

novos saberes. O “não saber” pode comparecer sem representar uma ameaça à autoridade e ao 

saber de cada professor e cabe ao psicanalista sustentar com sua presença os desdobramentos e 

as surpresas que surgem desse encontro.
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óRBITA

A CRIANÇA, OS AuTISMOS E A INSTITuIÇÃO

Ana Martha Wilson Maia 

 

 “Nós, então, estamos o trazendo aqui porque queremos que ele aprenda a ler e a escrever, 

e frequente a escola, como as outras crianças” - esse é o desejo dos pais, quando chegam com o 

filho autista, criança ou adolescente, no consultório de um analista. Podemos dizer que todos os 

pais desejam uma vida normal para o filho e que não é fácil o percurso de entrada na instituição 

escolar e a aprendizagem em si. Para os que apresentam maiores dificuldades com a linguagem e 

o laço social, às vezes se trata mesmo de uma impossibilidade.

  Depois de uma série de tentativas frustradas, mudanças de escola, recusas (“não temos vaga” 

- escutam frequentemente) e, não raras as vezes, experiências com tratamentos cuja orientação visa 

o controle pulsional, o enquadramento a um padrão social, os pais chegam perdidos, angustiados, 

desesperançosos, alguns desesperados, e preocupados com o futuro do filho: “como será quando 

não estivermos mais aqui?’ O tempo passa, as crianças crescem.

 O acesso do sujeito autista à educação e ao ensino profissionalizante é hoje garantido pela 

Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Sua implementação tem trazido impasses para todos que 

estão vivendo esta experiência: pais, equipe pedagógica, colegas de turma e seus pais, além da 

própria criança.

 Assim, a questão da inclusão é muitíssimo complexa, pois trata do tempo presente, o que 

se pode fazer hoje, e da perspectiva de um futuro enigmático e sombrio quando se percebe que 

para os “mais diferentes” pouco adianta insistir em um tratamento padrão. Pode-se obter como 

Imagem: Sergio Camargo
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resultado que o sujeito consinta um pouco melhor com a presença do outro, que se apresente com 

uma conduta social “adequada”, durante certo tempo, sendo ele literalmente treinado para suportar 

o malestar que experimenta e se apresentar “menos louco”, mas sem que jamais se saiba o que ele 

deseja, pelo que se interessa, e até onde poderia ir em seu caminho de vida, caso lhe dirigissem a 

aposta de que poderia, a seu modo, avançar.

Loucura e morte

 A loucura é uma das faces da segregação que é bem ilustrada pela leitura de Foucault 

(1972) sobre uma impactante imagem: “A Nau dos Loucos”, quadro de Jeronymus Bosch.

 Foucault descreve a figura do louco como aquele que vivia errante, escorraçado de cidade 

em cidade, e às vezes entregue a grupos de mercadores, peregrinos ou navegantes. O louco 

era o “passageiro” ou o “prisioneiro da passagem” que, aparentemente acolhido, era na verdade 

recolhido em prisões para que não ficasse vagando com sua loucura obscena, exposta. Ele se 

transformava, desta maneira, em “prisioneiro de sua própria partida”.

 Por isso a forma como a loucura apareceu no imaginário da Renascença: Narrenschiff é 

um estranho barco deslizando ao longo dos rios da Renânia e dos canais flamengos, na tela de 

Bosch, que faz série com a “Nau dos Príncipes e das Batalhas da Nobreza” e a “Nau das Damas 

Virtuosas”.

 Há, todavia, uma diferença entre Narrenschiff e as outras naus: ela de fato existiu. Não foi 

apenas uma criação artística. Em uma barca louca, o prisioneiro da passagem tinha como destino 

um outro lugar em que também não havia lugar para ele. Como um lugar de passagem é um limiar 

entre um dentro e um fora, um interior e um exterior, restava para o louco um “entre-lugar’, na 

medida em que representava uma ameaça, o incontrolável, a morte. 

 Traçando a “História da loucura”, Foucault mostra que a representação da morte atravessa 

a cultura ao longo do tempo de diferentes formas. Se o leproso era a presença viva da morte, mais 

tarde o desatino da loucura veio substituir a lepra, marcando uma virada no interior de uma mesma 

“inquietude humana”.

Liberdade e segregação na infância

 Foi em uma Jornada organizada por Maud Mannoni (1968) que Lacan proferiu a “Alocução 

sobre as psicoses da criança”. Este texto e “Nota sobre a criança” são referências fundamentais de 

seu ensino para a psicanálise com crianças.

 Ao final desta Jornada, Lacan circunscreve que a liberdade está no centro da questão 

que entrelaça a criança, a psicose e a instituição, comentando que foi desenvolvida durante a 

apresentação dos trabalhos em “uma perspectiva meio estreita” (p.360) pelos analistas ingleses. 

A crítica de Lacan incide precisamente neste entrelaçamento, na medida em que os autores não 

articularam a clínica com a teoria a respeito da relação sexual, do inconsciente e do gozo. Ele, 

então, lança a pergunta: “será que essa liberdade, suscitada, sugerida por uma certa prática dirigida 

a estes sujeitos, não traz em si seu limite e seu engodo?” E afirma que o valor da psicanálise está 

justamente em operar com a fantasia e o gozo, e que o progresso da ciência tende à segregação, 

o que nos leva aos manuais de classificação diagnóstica e às etiquetas que passam a acompanhar 
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o sujeito por onde passe, deixando-o à margem da norma, segregado.

 Por exemplo, nunca se falou, se publicou, se etiquetou tantas crianças e adolescentes com 

o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como agora. São muitas as hipóteses sobre sua causa, 

mas não se pode dizer que há uma causa específica, na medida em que o autismo só se pode 

dizer no plural e que não há como reduzir o singular ao reconhecimento de alguns sinais. Neste 

sentido, mesmo que sejam criados novos métodos de avaliação, a generalização do autismo não 

se sustenta.

 Lacan (1953) já havia marcado uma estreita relação entre a loucura e a liberdade. Em suas 

palavras: “longe de ser para a liberdade um insulto, a loucura é sua fiel companheira, segue-lhe o 

movimento como uma sombra. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem 

a loucura, como não seria o ser do homem se não carregasse em si a loucura como limite de sua 

liberdade” (p.177).

 Inconsciente a céu aberto, livre, como pode uma criança psicótica, autista ou que apresente 

uma neurose grave, estar em uma instituição se a loucura marca o limite de sua liberdade? Que 

instituição está à altura de acolhê-la? “Como fazer para que as massas humanas, fadadas ao mesmo 

espaço, não apenas geográfico, mas também, ocasionalmente, familiar, se mantenham separadas?” 

(Lacan, 1967). O respeito à diferença está em jogo e as diferentes formas de segregação falam do 

ódio ao gozo do Outro.

Autismos e inclusão 

 “O que faz com que este Outro seja Outro para que se possa o odiar em seu ser?” (p.53) 

- pergunta Miller (2010), em seu curso Extimidad. “Se odeia especialmente a maneira particular 

de que o Outro goza”, prossegue ele, do que podemos extrair que o que fica de fora, segregado, 

é o mais íntimo de cada um, seu modo de gozo. O autismo é um modo de ser diferente. E como 

incomoda aos outros o uso que o sujeito faz de seu objeto privilegiado! Lembremos de Temple 

Grandin (2010) que teve jogada no lixo da universidade sua “máquina do abraço”.

 A relativamente recente criação da função de mediação na escola tem movimentado debates, 

como aconteceu durante o Fórum “O que é o autismo, hoje?” (2017). Qual a função do mediador 

escolar? O que é, e para quem é a mediação: para o autista, o professor ou os colegas da turma? 

Em que medida essa função se assemelha à função do duplo nos autismos? E se agora a lei 

obriga a escola a acolher o portador de TEA, é possível para o educador trabalhar com o “diferente” 

quando não deseja?

 Muitas questões surgiram e os participantes saíram com a certeza de que o Fórum foi um 

espaço de trabalho que promoveu um debate clínico, epistêmico e político importante, e que estreitou 

laços de trabalho entre profissionais e pais de autistas. A mesa das mães foi emocionante.

 Mas o que de fato surpreendeu foi a apresentação de dois jovens adultos. Henrique ao 

piano e Beatriz na voz mostraram, por meio da música, o efeito do trabalho que realizam em 

análise e como a psicanálise de orientação lacaniana é uma possível abordagem no tratamento 

dos autismos, única em sua aposta nas invenções singulares do ser falante, a partir do modo de 

gozo de cada um. 

 Na direção de uma das músicas que apresentaram, seguimos com eles:
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“É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar.

Então fazer valer a pena

Cada verso daquele poema sobre acreditar.”

Trem bala, Ana Vilela
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HISTóRIA DO CIEN BRASIL

Contexto:

a escuta forma parte da palavra1 é um – dentre vários- produtos do trabalho de Conversação 

com professores da Escola Maria das Neves,2 realizadas pelo Laboratório a-PALAVRAR3. 

Uma chamada à escola para que ela se “encarregasse” de “ensinar o sexual” promoveu 

tal mal estar que seus diretores e coordenadores, por sua vez, demandaram a intervenção do 

Laboratório. Por dois anos -2006/2007 - entrando em 2008, o trabalho se realizou com regularidade 

quinzenal, na própria escola. Os participantes do Laboratório igualmente se reuniam entre eles, nas 

quinzenas alternadas à Conversação, para o debate dos efeitos e das consequências possíveis da 

experiência.

Contextualização do mal estar surgido na Escola Maria das Neves pela demanda recebida:

A decisão do Ministério da Educação de transformar em matéria curricular os chamados 

“Conteúdos Programáticos Nacionais” quanto ao tema da Sexualidade, foi justificada pelo 

“crescimento dos casos de gravidez entre adolescentes e o risco de contaminação pela AIDS”, 

“cabendo aos educadores desenvolverem uma ação crítica e reflexiva sobre o assunto.” Os 

1 Texto publicado em TERRE DU CIEN- Journal du Centre Interdisciplinaire sur L’enfant. Mars 2009, p.31.
2 A escola oferece cursos para alunos dos 1º, 2º, 3ºciclos do Ensino Fundamental pela manhã e tarde e para Jovens e 
Adultos à noite. Na ocasião, na escola estudavam aproximadamente 400 alunos. 
2:Participantes do a-PALAVRAR: Clara Maria Macedo de Paula, Psicopedagoga; Licínia Paccini, médica generalista 
PFS e hebiatra; Maria das Graças Sena, psicanalista; Maria Aparecida Farage, psicanalista; Maria Rita de Oliveira 
Guimarães (responsável); Susana Teatine, psicanalista. As Conversações acolhiam profissionais de outras disciplinas, 
conforme convite ou demanda de presenca.
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impasses que se apresentaram à escola foram analisados por nós de duas maneiras: 

1:- Situação ideal. Assim era designada – e desejada - pelos professores, a situação na qual 

transmissão dos conhecimentos dos conteúdos programáticos seria possível: uma classe cujos 

alunos seriam mais “controláveis” em suas manifestações, físicas e/ou verbais. No caso, os 

conteúdos do aparelho reprodutor eram repassados como cumprimento do que é exigido como 

objetivo oficial: prevenção de gravidez na adolescência, de doenças sexualmente transmissíveis/

AIDS. Qual o impasse? Os mesmos alunos “dóceis”, mantinham-se na total indiferença pelo 

conteúdo, num absoluto “num tou nem aí” demonstrando de tal forma que a transmissão concernia 

mais ao politicamente correto do ao que “tudo você gostaria de saber e nunca teve coragem de 

perguntar?” A situação ideal era solidária à higienização da noção de sexo, de tal forma que se 

transmita epistemicamente sem sequer haja “risinhos” na classe.

2: “Situação de risco”: Assim era designada – e evitada – a transmissão pelos professores do “ensino 

do sexual” (como diziam), encontrava como obstáculo impeditivo à sua realização a presença do 

não-programado. O ineducável que se abre em um leque bastante amplo de situações de presença 

de gozo, obscenidade, insulto, fazia tremer o professorado. Qual impasse? Não se chega ao 

“aparelho reprodutor”, na disciplina de Ciências, não concluindo a transmissão dos conteúdos 

esperados para o currículo desta. A inibição será o sintoma dos professores.

o texto:

A escuta forma parte da palavra4

Maria Rita Guimarães.

Responsável pelo laboratório a-PALAVRAR

 

O caminho verdadeiro segue por sobre uma corda, que não está 

esticada no alto, mas se estende quase rente ao chão. Parece 

mais determinado a fazer tropeçar, do que a ser transitável. 

Kafka

O argumento convocatório ao trabalho trouxe-me as seguintes palavras de Lacan.

“Boca ingênua cujo elogio há de ocupar meus derradeiros dias, abre-te mais 

uma vez para me ouvir. Não é preciso fechar os olhos. O sujeito vai muito além do que 

o indivíduo experimenta ‘subjetivamente’: vai exatamente tão longe quanto a verdade 

que ele pode atingir e que talvez saia dessa boca que você já acaba de fechar outra 

vez” (LACAN,1953, p.266).

Nelas está anunciado que mais além do indivíduo está uma verdade, em vias de se fazer 

conhecida - amputada, conforme sua natureza -, mas saída pela única boca que poderia proferi-la: o 

sujeito. Nessa presença fugidia do sujeito reside toda a diferença entre a oferta e demanda da palavra 

4 LACAN, Jacques. Conferência em Genebra sobre o sintoma, em Intervenciones y Textos 2, Ediciones Manancial, 
Buenos Aires,1988, p.133.
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generalizada e aquela que visa a que um sujeito compareça a meio dizer sua verdade. Ingênua 

boca que torna o inconsciente “audível”, a nos ocupar até nossos derradeiros dias. Inconsciente e 

palavra: um é o objeto descoberto pela psicanálise e outro é seu instrumento operacional.

Nosso objetivo é compartilhar, de forma breve, o esforço a que se dedica o laboratório 

a-PALAVRAR em sua prática para estar à altura de seu nome. Faremos sua apresentação resumida 

para seguir na tentativa de demonstrar o modo de trabalho via uma pequena vinheta prática.

Apresentação dos propósitos do Laboratório a-PALAVRAR.

O a-PALAVRAR se orienta pela política do impossível em seu trabalho junto a uma instituição 

educacional. Falar desta maneira nos permite situar sua perspectiva de trabalho: pela presença do 

sujeito, do desejo e do real. Real que é, justamente, esse impossível. Implica dizer que mantemos 

o oco – ou se preferirem- o buraco, como estrutura que se revela operadora da subjetividade. 

Sobretudo porque nos cabe, delicadamente, estabelecer condições para que os parceiros de outras 

disciplinas que participam do laboratório não desconheçam o fato de que o impossível não deve ser 

reduzido à condição de impotência. Sobretudo somos advertidos de que os tempos atuais estão 

regidos por uma estrutura burocratizada, que é uma ordem de ferro - para lembrar a expressão de 

Lacan -, que substitui a antiga ordem que se deduzia do amor ao Nome do Pai, e, por conseguinte, 

nela, o lugar do desejo é cedido ao gozo.

A tarefa da Escola como um trabalho da civilização

Como pode o gozo entrar no vínculo social? Por via do sintoma. Por meio do sintoma sabemos 

por onde se deixa manifestar a dimensão do gozo que “escapou”, aquilo que não se apreende no 

governável, no analisável e no educável: é o aspecto ingovernável, inanalisável e ineducável por 

sua própria estrutura e que o sintoma, digamos assim, herda.

O que escapa ao standard das normas cria impasses.

Temos, na atualidade, uma realidade sexual humana praticamente oposta ao tempo das 

descobertas freudianas.

Tal desregulação libidinal da sociedade em que vivemos re-convoca a Educação a produzir 

novas formas de regulações para o sujeito, no campo sexual, possivelmente baseando-se em 

seu papel histórico. Se outrora havia uma “medida”, uma proporção que estava sustentada 

por um Outro - que a Escola encarnava - em nome desse lugar a ordem governamental lhe 

encarrega de “ensinar o sexual” aos jovens e crianças, como matéria curricular. Falamos da 

decisão do Ministério da Educação e os chamados “Conteúdos Programáticos Nacionais”. Trata-

se, portanto, da educação pública, o que supõe o Estado docente, responsável pela educação 

laica gratuita.

Essa chamada à Educação para o ensino dos conteúdos sexuais é justamente o ponto que 

produziu o trabalho do Laboratório a -PALAVRAR. Apenas menciono o fato de que o objetivo da 

“orientação sexual” dos Conteúdos Programáticos Nacionais é invalidado pelos professores porque 

os alunos sabem mais que a gente sobre sexo,- elas dizem-, porque muitos já têm experiência em 

jogos sexuais e alguns já têm vida sexual ativa. Este saber que o professorado imputa ao alunado 

foi deduzido, também, pelos problemas gerados na escola por comportamentos de natureza sexual, 
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inadequados à instituição.

Vinheta prática5

Em uma das conversações do a-PALAVRAR com os professores surgiu o seguinte relato:

Um aluno de nove anos, recém-chegado à escola, já está consagrado como “tipo assustador”. 

Por quê? De forma recorrente, à fala da professora esse menino intervém e sua fala é sempre 

relativa ao sentido sexual do termo empregado por ela. O exemplo apresentado nessa conversação 

diz respeito à interrupção sofrida em aula de língua portuguesa quando era usada uma poesia como 

material de ensino. Um verso continha a palavra “pintor” e, nesse momento, o aluno acrescenta a 

palavra “pinto”. A professora se diz “assustada”, não sabe o que fazer e faz o de sempre, ainda que 

inócuo para o aluno: manda-o para fora de sala.

A palavra circulou entre muitos participantes sem que uma fala inédita indicasse um corte 

na ideia unânime do “impossível” que esse aluno era, até o momento em que outra professora - 

embora estivesse solidária à colega em relação à condição de “assustada” - introduz o fato novo 

de que o comportamento do aluno, em sua presença — trabalham em equipe de três — não 

apresentava o comportamento de apenas falar com a intrusão do sentido sexual das palavras. Esse 

dizer novo sobre o aluno “assustador” funcionou como ponto de estofo no fluxo das interpretações 

morais da conduta do aluno. No entanto, os efeitos surgidos desta conversação apenas puderam 

verdadeiramente se apresentar na ocasião de posterior encontro. Neste, o relato da reincidência 

da conduta do aluno com a mesma professora foi colorido pelo frescor de sua posição: invés de se 

sentir afetada pelo assustador, aproveitou a ocasião e passou ao conteúdo dos vários sentidos das 

palavras.

Este singelo exemplo pretende ser suficientemente capaz de nos indicar os momentos em 

que os professores se “assustam” no exercício da transmissão de conhecimento e saber. A partir 

desses momentos chegam à impotência que irá obstruir a passagem a nova forma de resposta. 

“Que fazer?” a pergunta é legítima, sobretudo em algumas situações extremas, obscenas, 

pois se constata uma crise generalizada em termos de valores da autoridade, crise instaurada em 

qualquer âmbito da organização social. A Escola e os educadores estão nela submetidos. 

Se a autoridade está em declínio, como exercer o papel e a função pelos quais se está 

responsabilizado? Em situação de violência em sala de aulas, dirigida aos colegas ou mesmo 

aos professores, diante de atitudes e condutas inadequadas desde o ponto de vista das regras 

sociais, que fazer? E quando o aluno não se interessa pelos estudos e “não-há-o-que-fazer” - para 

interessá-los? Não há respostas, senão a resposta, diante da situação, de começar a construir 

respostas. A Escola poderá saber-fazer algo com o sintoma, com a particularidade do sujeito, caso 

dele se aproxime com os aparatos da cultura. Caso o interpele de maneira direta, só conseguirá 

sua fixação. 

5  “Retenhamos dessa lógica do efeito a posteriori justamente o que se opera como efeito de “trans-formação” para um 
parceiro de uma disciplina, que relata um momento de encontro com uma criança, uma situação precisa que lhe faz 
pensar que ele poderia falar disso nesse espaço da conversação interdisciplinar. É esse relato de testemunho que no-
meamos vinheta prática, insistindo sobre o fato de que é no a posteriori do relato que se encontra, devido ao dispositivo 
do laboratório, o efeito de transmissão possível” Philippe Lacadée, em CIEN_DIGITAL 2
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O que fazer? A construção de resposta pela Conversação 

No texto “Qual autoridades para quais punições?” Eric Laurent, após esclarecer os dois 

sentidos opostos do termo autoridade, isto é, de um lado a autoridade repressora e do outro a 

permissiva afirma: “há libido que circula quando os nomes chegam a inverter seus sentidos. (...) 

Estamos odioenamorados da autoridade”. (LAURENT, 2004, p.140).

 Essa pulsão, na vertente do ódio, é algo presente nas relações professor-aluno, na dimensão 

do suspense: a qualquer momento ocorrerá o que se espera, ou que se sabe que irá acontecer. A 

presença do não-programado, do ineducável, isto é, - a contingência - transforma-se em situação 

de risco porque efetivamente abre-se um leque de situações de obscenidade, insulto e injúria. Cria-

se igualmente um impasse na difusão do saber: no caso, o que preconiza o Programa do Ministério 

da Educação sobre orientação sexual.

 O a-PALAVRAR não poderia se empenhar pela palavra junto aos professores sem situar a 

questão da autoridade no âmbito das relações educativas e sem indagar o que passa em termos de 

discurso social. A título de exemplo, tomemos o que sucede quando o Estado como poder coloca 

em funcionamento leis que tentam comprometer os pais e fazê-los responsáveis pela manutenção 

de seus filhos na escola, apoiado, sobretudo, pela distribuição de um plus financeiro para a 

renda familiar. Tal fato, provavelmente, terminará promovendo um desvio do enfoque, atingindo 

mortalmente, inclusive, a própria ideia que a criança terá do que seja a função da educação: muitas 

vezes, vai-se à escola para aumentar a renda familiar e não para se integrar no que há de comum 

na cultura.

 Aparentemente, não há mesmo muito para ser compartilhado - não há muito “em comum” da 

cultura - quando o discurso prevalente da sociedade atual é o discurso consumista. Então, de modo 

bastante consistente com esse discurso, as crianças e adolescentes pobres, - alvos da referida lei - 

longe de acreditarem que há esperança em um futuro melhor, “instruídos” pelo discurso capitalista, 

tornam-se - mais facilmente? - consumidores: de drogas, o exemplo clássico e, consequentemente, 

de jogos reais de vida e morte.

 Podemos dizer que aprendem rapidamente a arte de viver no mundo dos valores atuais, 

justificando, embora de modo trágico e contrário, a célebre frase da filósofa Hanna Arendt, na qual 

diz: “o objetivo da escola será o de ensinar às crianças como é o mundo e não instruí-los na arte de 

viver.”

 Não poderemos explicitar uma distância entre fazer incidir a ação pedagógica na ‘arte de 

viver’, e a ação de promover recursos possíveis a que o sujeito se vire de modo mais próprio ao 

convívio social, mais adequado ao ‘comum “da cultura? Percebemos que é fácil deslizar de um ao 

outro. Se o objetivo da escola for educar os modos de gozo, os estilos de vida, ela se encarregará 

do uso da autoridade moralizante - ou falsamente permissiva - , passando facilmente à ação que 

em outras disciplinas recebe o nome de controle social. 
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um comentário à época:

Comentário para a-Palavrar6

Célio Garcia

Raramente nos deparamos com invenções, novas formas simbólicas para nossas ações 

coletivas. Creio ser o caso desta vez. O território onde se passa a ação coletiva é uma instituição 

educacional. A dificuldade de se chegar à prática pretendida não será das menores, já que o conjunto 

de instituições nesse campo é regido pelos “conteúdos programáticos nacionais” estabelecidos 

por instância superior. O que significa propor como lema “lei e desejo”, em contrapartida ao lema 

habitual da instituição educacional que é “lei e ordenação.”

Freud já havia dito ser a educação uma profissão impossível. Pois bem, nossa Escola- a 

Escola de Lacan- pretende praticar uma política do impossível. Para tanto, ela apela para o sujeito, 

para o desejo, para o real. O real sem lei, o desejo não ordenado e o sujeito que conhece a lei (Se 

ele não a conhecesse, como conheceria a transgressão?).

Contrariamente à ideologia liberal que afirma ser necessário o mercado e seu aparato 

financeiro, a ação coletiva a que me refiro, tem em mente, em oposição ao necessário, um outro 

possível, justamente em contradição a esta exclusiva do necessário. Para a ideologia liberal o 

possível é subalterno ao mercado, necessário. Na verdade, o mercado ao oferecer gadgets nas 

prateleiras pretende regular o gozo, à maneira consumista.

Já há certa contradição entre regular e consumir. Mas, vamos adiante. Sabemos que distribuir 

o gozo é operação já tentada pelos regimes totalitários. (O nazismo foi explícito nesse sentido). 

Na realidade, só o fantasma era atendido. Não podemos excluir todas as formas de violência, diz 

nossa Escola, contrariamente à promessa feita no reino da política de segurança em sua edição 

atual. Ou seja, acrescenta nossa Escola: temos que aprender com a nova subjetividade niilista 

trazida pelo jovem infrator, pelo jovem drogadito, pelo “tipo assustador”, e outros. Quando falamos 

de sujeito, é ele também.

Como vimos, encontramos desde o início, termos como negação de muita coisa que estava 

em funcionamento na instituição. Negação, para a ação coletiva proposta, não inclui entretanto, 

destruição. A destruição é frequentemente o resultado final dos tais “conteúdos programáticos 

nacionais” declarados pela instituição educacional, precisamente ao encobrir as contradições. 

Estou falando dos que abandonam a instituição escolar, os repetentes, os reprovados.

Como então operar? Operamos graças à parte afirmativa da negação, isto é, a subtração. A 

negação associada à subtração despoja o sujeito dos predicados acrescentados (bom aluno, mau 

aluno; mau caráter, bom menino; menino que sabe [de sexo], menino inocente; menino hiperativo, 

menino tranquilo); ela dispensa tipologia frequentemente de inspiração psicológica, assim como 

os estereótipos, os preconceitos, as classificações. Os tipos fundados nos mitos nunca são 

inocentes.

Vamos ver!

6  Comentário de Celio Garcia como efeito de sua escuta na apresentação do trabalho – a seu convite- no Seminário 
mensal que mantinha com o nome “Psicanálise e Política”. 
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