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A anaJise do processo de comunica~ao professor - aluno no ensino superior, na
perspectiva da constru~ de uma aproxim~ entre os universos semilnticos por meio
de uma explicitayftodas ontologias envolvidas e urn dos objetivos deste texto.

o conceito ontologia refere-se a expJicitayao sistematica de uma area do
conhecimento, que possui termos e rel~ que compreendem 0 vocabuliuio da area
escolhida, como tambem regras para combinar estes termos e rela~Oes para definir
extensOesdeste vocabuIario. SOWA, J. (1999)

Este texto tern tambem como objetivo, conceituar tecnicas para 0 uso da didatica no
ensino superior. Tal objetivo concentra-se na perce~ao do aluno e do professor como
pessoa, hem como a interaqiio entre eles, possibilitando urna real compreensao dos
vocabularios envolvidos.

Em BAKHTIN, M V. (1978), temos : "TUIlo se reduz ao dialogo, a contraposi¢o
diaMgica enquanto centro. Tlldo e meio, 0 dialogo e 0 Jim Uma sli voz nada termina,
llada resolve. Duns vozes sao 0 minimo de vida". Desta afirm~o, apontamos para
importancia do dialogo entre duas ou mais pessoas, onde, no contexto "sala de aula", 0
professor e 0 aluno, necessitam de urn repertorio minimo comurn para estabelecer esta
intera¢o.

Com atencraoa tntera¢o, este texto faz uso de estudos de lingiiistica e psicanaJise, a
explici~.ao de fundamentos filosoficos que sustentam os universos sem3nticos do
professor e do aluno.
o pUblicopresente no ensino superior, traz urn vocabulano heterogeneo e provem

das mais diversas areas do conhecimento e atividades profissionais. Neste cenario,
estudaremos a constru~ do conhecimento em sala de aula, que por hipOtese.
acreditamos auxiliar no estudo de tal heterogeneidade serruintica,fomecendo elementos
capazes de diminuir a distancia entre os repert6rios da comunicayao entre professor -
aluno.

Para que a constru~ de urn conhecimento ocorra ha necessidade de urn tempo de
aprendizado e adaptacraodo professor junto aos alunos e dos alunos com 0 professor.
Este aprendizado refere-se a compreensao do vocabulano que ambos detem sobre 0

conteudo a ser lecionado.
Para 0 estudo da compreensao do vocabulario e tratamento lingfiistico do mesmo,

utilizamos os referenciais te6ricos em Ferdinand de Saussure e Charle.f,.'Sanders Pierce.
Eles investigaram 0 desenvolvimento da linguagem e sua anaJise. Preocuparam-se com
a diacronia e sincronia do uso da linguagem, onde perceberam transformacroesdurnnte
os usos das palavras.

Para 0 estudo da compreensao da pessoa aluno e pessoa professor foram utilizados
os autores Jacques Marie Emile Lacan e Henri Wallon. Mostraremos 0 estudo do alo de
e..vcutaremLacan e a observa¢o do comportamento em Wallon.



A ideia de utilizarmos um repert6rio minimo comum para intem~ entre professor
- aJuno, identificando e expJicitando uma area do conhecimento que sera Jecionada, faz
sentido se nos preocuparmos em perceber 0 significado de cada paJavrn no contexto
escolhido e 0 significado destas palavras para 0 aluno e 0 protessor. Tal preocupw;iio
remete a teoria geml dos signos. SANTAELLA, L. A. (2000)

Para expJicitar 0 raciocinio acima, tern os em MOREMO, A. R.(2000), 0 exempJo :
"A palavra agua, por exemplo, pode ser usada como pedido de socorro, como aviso de
que vai drover, como descrir;iio do lfquido que vemos a nossa /rente, como pedido de
rendit;iio ao inimigo, como ati/ude de e.spanto diante de Ulnasitua¢o ine.'iperuda, etc. ,.,

2.1) Conceito de Signo
Urn signa e aquilo que representa alguma coisa para alguern. Dirigindo-se a uma

pessoa, esse primeiro signo criani na mente dessa pessoa um signo equivalente a si
mesmo. Chamamos esse primeiro momenta de Interpretante Imediato, 0 qual
corresponde ao Sentido do signo. Senti do e 0 efeito total que 0 signa produz na mente,
sem qualquer reflexao previa

Em um segundo momento, 0 signo criado na mente da pessoa que interpreta, recebe
a desi~o de interpretante, onde ocorre uma "consuIta" ao repert6rio pessoal de
signos daquele que interpreta. Chamamos esse segundo momento de lnterpretante
Dinamico, 0 qual corresponde ao Significado do signo. Significado e 0 efeito direito,
realmente produzido no interprete pelo signo.

No terceiro momento, 0 signo representado e conhecido como objeto, onde, 0

significado do signa equivaIe ao que faz sentido a pessoa que interpreta. Chamamos
esse terceiro momenta de Signific~o do signo. Signifi~iio e 0 efeito produzido pelo
signo sobre 0 interprete em condiyOes que permitem ao signa, exercitar seu efeito total,
e 0 resultado interpretativo a que todo que qualquer interprete esta designado a chegar,
se 0 signo receber a suficiente considerayao.

Interpretante

Si~-~~~~===:~"> Objeto (Oll refurente)

Exemplo:
Signo FLOR ; momenta em que se ve aquilo tal como e.
FWR, palavra da lingua

lnterpretante ; momento em que 0 signo e interpretado.
FLOR, e 0 nome generico para rosas, margaridos, etc.

Objeto ; ocorre a representa~o do signo.
FLOR, pode representar a mocidade, a pureza, a conduta, alem do proprio vegetal, etc.

Por meio do uso dos signos lingiiisticos, e estabelecida a Linguagem, a qual refere-
se a habiJidade que 0 seT humano tern de comunicar-se com os seus semeJhantes.
Abrangem futores fisicos, filosOficos e psiquicos.



Com base na breve introdu~o da teoria geral dos signos, nos voltamos it cons~
do conhecimento em sala de aula. A inte~ do professor - aluno e necessaria para
que seja estabelecida uma rel~o de confian~ entre ambos.

Esta reJa~o ocorreni com maior faciJidade se ambos "falarem a mesma lingua", ou
melhor dizendo, falarem 0 mesmo repertorio Iingilistico sobre 0 conteiJdo que sera
lecionado. Certo que em urn primeiro momento, existini uma defasagem entre os signos
utilizados por ambos.

D diatogo e uma ferramenta essencial para que ocorra a troca de signos lingUisticos
e que os mesmos sejam interpretados. Porem, este dialogo deve ser diferente do que
estamos acostwnados. Neste dialogo, 0 professor ficani em alguns momentos na escuta
do discurso que 0 aluno produz. Este comportamento sera validado com a leitura da
primeira clinica Lacaniana, onde veremos formas para maximizar a inte~ entre
professor - aluno.

Para efeito de melhor entendimento, durante 0 texto nos itens 3.1 e 3.1.1, Jeremos
sujeito e individuo com efeito de pessoa.

3.1) Jacques Marie Emile Lacan

"Renovador do pen~amento Jreudiano, Laean trouxe para psicanidi~e elementos
estruturaJistas e criou uma "clinica do real" apta a entender 0 sujeito pO:;moderno"
[1]

Com 0 referencial te6rico em Lacan, 0 professor pode abstrair esb"ategias do como
compreender 0 aluno em sua singularidade por meio do uso da lingua gem.

"Lacan explica que nascemos em mundo de discurso, urn discurso ou linguagem que
precede nosso nascimento e que continuani .ap6s a nossa morte. Muito antes de uma
crian~ nascer, urn lugar ja esta preparado para ela no universo lingOistico dos pais: os
pais t3.lam da crian~ que vai nascer, tentam escolher 0 nome perfeito para ela,
preparam-Ihe urn quarto, e com~am a imaginar como suas vidas serfu>com uma pessoa
a mais no lar. As palavras que usam para falar da crian~a tern sido usadas, com
frequencia, por decadas, se nao por secuJos e, geralmente, os pais nem as definem e nem
as redefinem, apesar dos muitos anos de uso. Essas palavras lhes sao conferidas por
seculos de tradi~: elas constituem 0 Dutro da linguagem, como Lacan chama em
frances (1'Autre du langage), mas que podemos tentar converter em 0 Dutro da
lingwstica, ou 0Dutro como Jinguagem". FINK, B. (1998)

Da ci~ acima, resgatamos 0 entendimento que cada urn de nos tJaz consigo as
mais diversas signifi~ estas, impregnadas de nosso seio familiar e cultura que nos
envolve. Contudo, no momento da escuta do Dutro, este Dutro pode seT 0 aluno ou
proprio professor, cada diferen~ deve seTrespeitada e compreendida.

[IJ - Revista Viver Mente&Cerebro.Edi¢o Especial n04
Cole¢o memoria da psicanaJise - LOgica do Sujeito - Lacan.



Do ponto de vista psicanalitico lacaniano, nos fazemos presentes no Outro do
quando ocorre a in~ entre dois ou mais individuos. Basicamente, expressamos
para 0 Outro, momentos conscientes e inconscientes, buscando algoma resposta que
fa~ sentido para a manuten~ao, constru~o e reconstruc;aodo sujeito.

"Lacan privilegia a linguagem, 0 que e comurn, a..;;regra..; de parentesco, os
automatismos, uma constelar;lio de signijicar;ties que epartilhada por todos os sujeitos
nascidos nil mesma cultum". BA.s...~TOS,A. (2003).

Lacan cientificou a escuta. Valeu-se da lingiiistica estrutural de Ferdimmd de
5Jaussure que, com seu peso de ciencia, ajudou a revelar que 0 inconsciente freudiano
segue regras 16gicasa serern detectadas, pelo analista, na escuta 16gicada signifi~.
o inconsciente freudiano seria, para ele, estruturado como uma li~ e n30 por
fantasias primitivas selvagens que teriam de ser dominadas em uma compreensao
analitica.

Existern duas clinicas ern Lacan. Uma primeira que privilegia 0 simb61ico,chamada
de clinica da signifi~ e uma segonda que privilegia 0 real. chamada clinica do ato,
ou do real. Entre as duas cHnicas, varias sao as diferen~, em especial quanto ao
tennino do tratamento. E comwn falar que wna pessoa faz ou deve fuzer anMisepara se
conhecer melhor e, se conhecendo mais, ter maior possibilidade de acerto em suas
escolhas, em seu caminho. 0 final da analise seria urn acrescimo de saber sobre 0 nao
sabido, 0 "inconsciente", e a sua verdadeira 16gica E urna referencia da primeira
cHnica.A segunda clinica exploraremos em wna outra oportunidade.

Contrariamente ao que possa parecer, palavras nao sao sOpalavras. Nao ha nada a
ser buscado alem delas e sim nelas, como os poetas que renovam 0 tenno mais banal
dando-Ihe wna nova dimensao. 0 analista empresta conseqiiencias as palavras do
analisando.

Para lingiiistica de Saussure, 0 significado e urn conceito, uma ideia referenciada a
palavra, e n30 0 objeto real a que se refere. Da mesma fora, a signifi~ nao e 0 80m

pronunciado ao se enunciar uma palavra, mas a sua imagem aclistica A significa~o e 0

significado tern absoluta independencia um do outro, aparecendo como um par
associado, mas nao estanque fixo.

13. para Lacan, a significac;aonao sOe autonomo em rel~ao ao significado, como
tambem tern uma import3ncia essencial que nao pode ser igualmente atribuida ao
significado. Antes de querer significar 0 mundo, 0 que e relevante ao sujeito e a re~
que ele mantem com os fonemas. Diante da sustenta~ao simb6lica do Outro, os jogos
voc3.licosa que se entregam sao visivelmente prazerosos e, como se verifica na an3.Iise
pessoal a que se submetem os pacientes, esses jogos sao fundamentais pam constitui~o
do psiquismo.

Freud, ao destacar a fala como instrumento fundamental do trabalho analitico, 0 fez
subvertendo 0 conceito que se tinha na epoea dos atos falhos e correlatos, enmo
entendidos como falhas de linguagem. Se era wna situa~ao corriqueira nao se considerar
urn lapso de linguagem, ou urn ato falho, ou mesmo urn esquecimento. fatos reveladores
e significativos. foi justamente ai, nesse campo, que Freud buscou a raiz de tOOo
psiquismo. Uma palavra mal empregada nao e casual ou desprovida de sentido para
aquele que a proferiu, pois justamente ela revela urn pouco daquilo que 0 recalque tenta
encobrir.



o desejo suscitado pelo aparelho psiquico ocorre em forma destas palavras que se
apresentarem na boca do falante (chistes, atos falhos, lapsos), que consistem juntamente
com os sonhos, no que Freud denominou forma~s do inconsciente.

E nesse sentido que toda palavra em significa~o reveJa uma parte da verdade do
sujeito, mas nao toda, ja que seu desnudamento total seria insupomveJ. E sempre
preciso proferir outros "erros" para se configurar urn ~ a mais dessa verdade
psiquica Assim, vai-se de uma palavra relevante a outra (ou, dito de urn modo
Jacaniano, de uma signifi~o a outro), compondo uma grande rede de signifi~.

Pode-se dizer, entao, que as significayOesdialogam entre si, deslizam de urna outra
revelando sernpre urn sentido expresso e outro latente.

Nessa formac;aoem rede, nessa passagem de uma palavra a outra, Freud identificou
dois mecanismos basicos (distintos, mas complementares): 0 deslocamento e a
conden~, responsaveis pelas forma~s do inconsciente. Lacan, por sua vez,
utilizandc:rse novamente de termos da lingfiistica, 0 denominou respectivamente
metonimia e metafora.

Quando alguem, falando, pretende se expressar e se fazer entender e, de repente, na
sua fala, tro~ numa palavra, ou a troca por outra sem perceber, ou utiliza uma
expressao que, por ter mais de urn significado, produz no interlocutor uma impressao
diferente da que tenta transrnitir, eis ai 0 inconsciente em a~o.

Na surpresa de urn lapso de lingua, quem foi que se manifestou ?A racionalidade do
falante nao se reconhece naquela palavra que, inesperada e inoportuna, acabou sendo
ouvida Talvez revelasse um anseio que, mesmo inadmissivel, torna evidente outro
querer determinado 0 que foi dito.

Podem-se estabelecer dois momentos, antes e depois do ato falbo. Previamente, 0

locutor eA'jlTessava-sefluente, dono de si. E depois da locu~ impensada, quando fOl
dito algo inimaginavel, quem disse fica em pauta, ultrapassado pelo significante. Disso
decorre conclusOes.Primeira : a intencionalidade foi superada pelo dizer, e quem falou
nao fica indiferente perante 0 fato. Segunda : denomina-se sujeito a capacidade da
linguagem que, enunciando mais que 0 esperado, indica urn desejo do qual nao se tinha
noticia.

o sujeito e determinado pelo Outro, nome dado a tudo aquilo pelo qual ninguem
cbega a dominar pJenamente os efeitos das suas palavras e atos.

Os seguintes postulados, de impli~o reciproca, s30 0 pano de fundo de todas as
articul~Oes lacanianas :



Estas afi~ balizam os registros e funcionam como as referencias
imprescindiveis da dialetica do desejo. Na dependencia do dizer, 0 simbOlico. Nas
miragens do eu, 0 imagirnlrio. Na emergencia sem media¥ao, 0 real como causa. Em
todos os casos, a alteridade radical da outra cena.

Na rel~ com 0 saber, nos com dois tipos de silencio. Urn que se manifesta poT
meio da descontinuidade inerente a todo e qualquer discurso (seja do lado do
analisando, ou na interpretayio do analista), e outro que se concretiza por meio dos
fenomenos clinicos, como lesao psicossormitica, a alucina~o, a passagem ao ato.

Embora estruturaJmente diferentes, esses silencios tern em sua origem, urn Jugar
comurn. Tanto urn quanto outro se constituem a partir da impossibilidade de
represen~ proveniente de urn buraco negro simb6lico.

Dessa forma, apesar de ser pura ausencia de representay3.0, esse vazio nao e estatico,
ao contnirio, e diruimico, revelando-se de urn lado no impasse entre 0 ser e 0 dizer,
manifesto pelo silencio que irrompe na fala, marcando sua descontinuidade e
escancarando seu desamparo.

Na literatura de Clarice Lispector, especialmente num trecho de seu livro A paixiio
segundo G.H., em que a escritora busca articular 0 silencio e a linguagem, apontando
para urna reaIidade que, poT estar alem das palavras, nao e menos real, no entanto
indizivel. Trascrevo:

"Ah, mas para se chegar a mudez, que esforr;o da voz. Minha voz e 0 modo como
vou huscar a realidade; a realidade, antes da minha linguagem. existia com urn
pensamento que niio se pensa. mas por fatalidade Jui e sou impelida a precisar saber 0

que 0 pensamento pL:'nsa.A realillade antecede a voz que a procura, 1na.fi como a terra
antecede a arvore, mas como 0 mundo antecede 0 homem, mas como 0 mar antecede a
visiio. a vida antecede 0 amor, a materia do corpo antecede 0 corpo. e por sua vez a
lingua gem urn dia tera antecedido a posse do silencio

Eu tenho a medida que designo - e este e 0 esplendor de se ter uma linguagem. Mas
eu tenho muito mais a medida que niio consigo designar. A realidade e a malma -
prima, a linguagem eo modo como vou busca-la - e como niio acho. Mas e do buscar e
niio achar que nasce 0 que niio conhecia, e que instantaneamente reconhel}o. A
lingua gem e meu e~forr;ohumano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto
com as mOos vazias. Mas volto com 0 indizivel. 0 indizivel s6 me podera ser dado por
meio do .fracasso de minha Iinguagem. S6 quando lalha a constnu;iio e que obtenho 0

que ela niio conseguiu".

o silencio que e delimitado aqui nao e aquele que antecede qualquer palavra - urn.
querer dizer - mas, antes disso, e aquele que se situa depois da palavra quando nao lui
repostas, mas tambem as questOes vem faltar. Falo do siJencio como impossibiJidade
real de repres~, como urn discurso detido. E a falencia da ilusao. a corrosao de tun
discurso levado as Ultima conseqo.encias, a maneira do ponto de fuga presente nas
perspectivas.



Niio se pretende tomar a sa/a de au/a uma c/inica de psicaniJ/ise
Niio se pretende tornar 0professor um p.-,·icanalista

POTmeio do uso da clinica lacaniana, pretende-se, propiciar ao professor e ao alWlO,
o entendimento de urn caminho comurn de prosperidade e beneficio mUtuo.Contudo,
sabemos que no dia a dia a escuta somente podeni ser exercitada em alguns raros
momentos.

Porem, 0 futo de tennos acesso it clinica do simb6lico, nos encaminhou it teoria
gera/ do signos, onde, por meio da compreensao da significar;iio do alWlOe professor,
poderemos alcan~r e ter acesso ao quanto a pessoa aluno e professor se fazem
presentes em sala de aula Seja durante 0 dili/ogo ou momentos de silencio.

Acredita-se que ao longo da intera~ao professor - aluno, com 0 suporte lingwstico e
psicanalitico, poderemos constituir uma onto!ogia do conhecimento do alWlo e
professor e com ela, estudar e tratar a dinamica do conhecimento em sala de aula, hem
como, tecnicas didaticas.



Em Wallon encontramos recursos que maximizam a inter~ professor-aluno e 0

meio em vivem. Para destacar tais recursos, sao apresentados momen1Os da teoria
desenvolvida por ele.

Busca de Admi~ (seduyao) .~
Imitayao (escolhas afetivas) ~
F~o dos "socius" (pessoa de confianya) ;
Media~;
Importancia dos grupos ;
Perceber 0 outro na sua diferenya e
Criar uma relayao entre pares (motivar a relayao com ooutro).

o estudo da constru.yaoda pessoa em Wallon, possibilita ao professor delinear 0 que
ocorre ao longo do processo de inte~ao com 0 aluno. Assim, 0 professor age como
interprete e mediador das expressOesemocionais e afetivas.

Wallon preocupa-se tambem, com conexOes entre a linguagern e 0 pensamento.
Importa-se com a representac;aodo conhecimento.

A abordagern psicogenetica walloniana tern por objetivo a pessoa em
desenvolvimento. A afetividade, a inteligencia e a motricidade constituem a psicogenese
do sujeito.

Ele enfatiza a irnportancia dos processos atetivos na constituiyan da pessoa e
privilegia a vincul~ existente entre afetividade e rnovirnento, na re~o que a pessoa
estabelece com 0 rnundo fisico e social.

Wallon ve 0 desenvolvimento da pessoa como uma construyan progressiva ern que
se sucedem fases corn predominancia altemadamente afetiva e cognitiva.

Para Wallon, os sujeitos oscilam entre duas vertentes no processo de constituiyao da
identidade :

1a) sincretismo ou indiferenciayao - Os sujeitos se mesclam aos outros (sincretismo)
de uma tal forma que fica dificil separar entre ele e 0 outro.

2a) diferenciayao - as pessoas se diferenciam entre S1. Momento de distinyao
euloutro.
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