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RESUMO
O presente trabalho busca, através de uma ficção (auto)-biográfica, explorar as diferentes
formas de escuta que estiveram presentes e influenciaram na formação de um futuro professor.
Intenta-se, assim, partir de sua experiência para a construção de um quadro teórico que permita
contribuir para a discussão de uma “escola significativa” – na mesma perspectiva de Villela e
Archangelo, em “Fundamentos da escola Significativa” (2013). Para tal, encontra na teoria
psicanalítica a possibilidade de diálogo.
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APRESENTAÇÃO

Por que a escuta? O que escutar? O que é escutar?
Perguntei-me, inúmeras vezes, qual teria sido a semente das minhas inquietações sobre
esse assunto e, certamente, todas as formas de não-escuta que encontrei em minha vida e as
formas de não-escuta que também notei estarem presentes na vida das pessoas com quem tive
contato, tiveram profundas ressonâncias em minha relação com o mundo.
Cada página deste trabalho me trouxe inúmeros desconfortos, ansiedades e medos.
Carrega dentro dele não apenas a minha história, mas inúmeras outras. Trata-se de um mosaico
de encontros e (des)encontros que gritam em resistência às lembranças emocionais aterrorizantes.
Busco neste trabalho tomar consciência dos desalojamentos (MARONI, 2008) para permitir que
ocorra o acolhimento das verdades (BION, 1967)1 sem culpa, sem fuga e sem perseguição.
De certa forma, todos nós temos eventos mais ou menos traumáticos em nossas vidas e,
segundo Miller (1997):
Não podemos mudar em nada nosso passado, não podemos desfazer os males que nos
foram imputados na infância. Mas, podemos nos mudar, ‘consertar’, reconquistar nossa
integridade perdida. Isso é possível à medida que decidimos observar mais de perto o
conhecimento sobre o passado arquivado em nosso corpo, e colocá-lo mais perto de
nossa consciência (MILLER, 1997, p. 15).

Assim, há a possibilidade de olhar o passado com esperança, não em busca de culpados,
mas, sim, como diz Winnicott (1988), de olhar para toda a complexidade do desenvolvimento e
crescimento humano e reconhecer que houve uma falha.

1

Para Bion (1967) o pensamento, que é tido como experiência emocional primitiva ou protótipo de pensamentos,
existe antes que a capacidade para pensar seja desenvolvida. Esta capacidade só é formada para acolher e dar conta
desses pensamentos que atravessam o ser humano, ou seja, ele “(...) considera o pensar um desenvolvimento imposto
à psique pela pressão dos pensamentos e não o contrário” (BION, 1967, p.128).

11

Para preservar todas as pessoas e a mim mesmo, decidi realizar uma ficção (auto)biográfica, que será discutida na metodologia. Com isso, neste trabalho, pretendo explicitar a
minha formação como educador e me aproximar de um modelo2, tendo como base as minhas
experiências e as experiências de outras crianças com quem trabalhei.
Na sequência, o capítulo 1 contemplará a infância da personagem e sua passagem pela
escola. No capítulo 2 será apresentada sua entrada na universidade, bem como o seu encontro
com a não-escuta em um trabalho de campo da mesma. O capítulo 3 conterá seu trabalho em
projetos realizados durante a graduação e no 4 estarão algumas considerações da perspectiva da
personagem sobre a escuta e como ela se relaciona com uma escola significativa (VILLELA,
ARCHANGELO, 2013). Por fim, nas considerações finais, pretendo refletir sobre o processo
deste trabalho e sua importância na minha formação e prática como professor.
Convido o leitor a percorrer as trilhas associativas presentes no texto como um passeio em
que, mais que a busca de uma verdade absoluta, se possa experimentar questionar, ver
ressurgirem vozes que foram silenciadas a fim de acolhê-las e dar-lhes significados.

2

A palavra modelo está sendo utilizada no mesmo sentido de Bion (1980, p.13 apud ZIMERMAN, 2004, p.48):
“São apenas estórias imaginárias, idealizadas com o propósito de que exerçam uma porção de efeitos psicológicos
sobre nós, no sentido de ajudar-nos a ter uma ideia sobre uma teoria, uma ideia mais abstrata (...)”.
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O MÉTODO

Por que não uma ficção (auto)-biográfica? Com esta pergunta, feita pela orientadora
deste trabalho, muitas das dificuldades de escrita que eu estava tendo até então, esvaíram-se. Do
meu não-reconhecimento como pesquisador em seu objeto de estudo, passou-se à compreensão
de que havia na questão da escuta muito de meus sofrimentos e de minha história.
Um vazio interno tentava substituir toda a efervescência de dúvidas e receios que estavam
dentro de mim, porém, esta barreira que me protegia destes dilemas, pedia para ser rompida.
Deste modo, tornou-se imperativo um estudo aprofundado das vozes que eu queria esquecer e,
neste sentido, seria totalmente incoerente a fragmentação do eu-pesquisador e do pesquisado.
Portanto, este trabalho resulta numa metodologia peculiar para dar conta desta experiência
necessária.
Com isso em mente, encontrei no texto “Outras palavras: reinventando os caminhos de
pesquisa” (2008), de Amnéris Ângela Maroni, o diálogo necessário para o enfrentamento de um
texto sem vida, sem alma.
A autora considera que a realidade externa está intimamente intricada com o mundo
interno e nossas pesquisas e perguntas podem narrar vínculos primários, afetos e traumas que nos
afligem, ainda que não tenhamos consciência disso.
Segundo Maroni (2008), é através do reconhecimento de que a subjetividade está no
início de uma pesquisa que a objetividade pode e deve ser conquistada. Neste sentido, a autora
reconhece que, no sujeito, há uma realidade psíquica inconsciente que atua, que é dinâmica, que
influencia nos modos de entender o mundo. Maroni (2008) percebeu que “(...) sujeito e objeto de
uma estranha maneira se pertenciam, havia entre eles uma ‘morada conjunta’” (p.36).
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Essa constatação me permitiu perceber que meu questionamento sobre a escuta permeava
todo a minha vida e eu não a devia excluir do processo da pesquisa. Sua raiz estava nas minhas
experiências. Era uma pergunta sem resposta única, como as perguntas-sem-resposta que
Amnéris (2008) diz que formulamos para inquietarmos a vida. Essa que permite uma análise mais
aprofundada, lembrando-me a visão de Bion, como explicita Rezende (1993): “Se nossa mente
for uma calmaria transparente, nada haverá a ver. Para que a análise seja possível é preciso
perturbar, é preciso incomodar e é preciso ser incomodado” (p.22).
Retomando as considerações de Maroni (2008) sobre a pergunta-sem-resposta ou
pergunta originária, verificamos que a autora a associa com o sentido de experiência para Walter
Benjamin:
Ocorreu-me essa associação porque Walter Benjamin afirma que o desejo é da ordem
da experiência. E o que é o desejo? O desejo, sabemos desde Platão, é o que nos falta
(Platão, 1983). Não desejamos o que temos; desejamos o que nos falta. O desejo tem a
ver com a perda – a perda do objeto primário. Só desejamos porque um dia perdemos
(Kehl, 1990). O desejo tem, então, a ver com a memória inconsciente, com a memória
involuntária, para ser fiel a Benjamin e a Proust. Podemos perguntar pelo desejo, nosso
desejo, e, todavia, ele sempre nos escapa, pois de alguma maneira relaciona-se com o
‘fundo do fim’ (MARONI, 2008, p.37-38, grifo do autor).

Diante disso, a autora ainda afirma que o lugar da pergunta-sem-resposta dentro de nós é
o vazio. Um lugar vazio que nos impele a experienciar, pesquisar. Uma falta que, acredito, pode
também ser uma excessiva presença da experiência não tolerada em nós, sem a possibilidade de
sonhá-la ou pensá-la.
Segundo Maroni (2008), para elaborar, pensar, pesquisar esta pergunta-sem-resposta, é
exigido uma metodologia inusitada. Em seu texto, a autora relembra que a palavra método vêm
do grego ódos que significa caminho, e o caminho para se aproximar deste objeto de
conhecimento deve ser diferente do de Descartes,
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(...) pois este é a própria expressão do sujeito do conhecimento moderno que, ao
debruçar-se sobre o objeto do conhecimento, controla, através do método, seus (do
pesquisador) processos volitivos e cognitivos. Prefiro pensar o método de um ponto de
vista mais original e arcaico. Uma das brilhantes exposições do caminho é o Fedro, de
Platão (Platão, 1973). Lá o caminho implica diálogo, o exercício mesmo da dialética (...)
(MARONI, 2008, p.41).

Com isso, têm-se a possibilidade de utilizar um caminho (método) para unir a
subjetividade e a objetividade (MARONI, 2008). Segundo a autora, o caminho deste método, de
Fedro, é tortuoso e exige um comprometimento com a verdade interna, relembrando a reverência
interna de Sócrates ao seu daimon, comprometendo-se com a verdade (MARONI, 2008). “São três
os elementos (o diálogo, a reverência ao divino, a não linearidade) que compunham o método arcaico, o
caminho, e que nos distanciam muito da concepção moderna de método” (MARONI, 2008, p.41).

Esses três elementos serão, também, privilegiados neste trabalho em busca de pensar a
experiência com uma escuta estéril (que não gera o pensar) que presenciei e, de certa forma,
incorporei. Meu diálogo, assim, se fez com a minha história de vida e de outras crianças, com
autores da psicanálise, com a arte e com todos os outros que tiveram profundos impactos na
minha formação como professor e pesquisador.
O compromisso com a verdade, o selo divino de Fedro, encontra-se neste próprio
trabalho. Nele procuro um compromisso com a subjetividade da minha psique, um compromisso
com desvelar e escutar algunscaminhos percorridos, algumas relações3 que estão dentro de mim.
Já a não-linearidade está presente na escolha pela ficção, que me permitiu valorizar
(...) os contornos, os imprevistos do caminho, os improvisos, os insights, o
perder-se, única maneira de encontrar-se em um outro patamar. Mas há mais. No
caminho inscrito na pergunta-sem-resposta, a falta que lhe é constitutiva
mobiliza a ação, mobiliza a escuta” (MARONI, 2008, p.42).

3

“Bion (2000) postula que a unidade humana é feita de dois. Citando Martin Buber (‘[...] Uma palavra básica é o par
de palavras Eu-Tu [...]’), Bion afirma que O que tem significado, quando alguém fala sobre ‘Eu-Tu’, não são os dois
objetos relacionados, mas a relação (Bion, 2000, p.382)” (VILLELA e ARCHANGELO, 2013, p.50, grifo do autor).
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Escuta de que busco me aproximar. Este é meu caminho.
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CAPÍTULO 1

Figura 1: Autumn Rhythm (Number 30) de Jackson Pollock 4

Espanto-me com algumas das minhas lembranças. Estas,
indigeríveis e permeadas de minhas tentativas de construção de sentido.
Sempre retorno, sempre questiono. É para mim, um lugar vazio 5 que
necessita de uma escuta.
Qual teria sido a semente do meu vazio? Que marcas do passado
se presentificam e agem no que sou hoje (um futuro professor)?
Certamente, as formas de não-escuta que ocorreram até este momento
tiveram profundas ressonâncias na minha relação com o mundo.
Entre passado e presente, linhas, manchas e pontos se retorcem,
criam-se, (re) criam-se e fundem-se. Fragmentos de um movimento que é
impossível de conhecer seu fim, porém, sempre há um começo.

4

Disponível em: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/488978 Acesso em: out. de
2014.
5
MARONI (2008).
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I.
O que eu chamava de escolinha era uma casa em que, nos fundos, haviam sido
construídos uma sala e um parquinho. A proprietária era a professora e era conhecida pela minha
família. Eu tinha 4 anos e era a “hora do lanchinho”. Todas as crianças já estavam se espremendo
em um corredor estreito para comer.
Peguei minha lancheira que estava dentro da sala e segui para o corredor. Na lancheira,
havia meu suco e pão, tipo bisnaguinha, recheado com requeijão. Eu estava com fome e ansioso
para comer.
Ao chegar no corredor, todas as crianças já estavam sentadas e comecei a procurar um
espaço vago.
––– Carol, têm alguém aí? – Perguntei.
––– Já! É minha amiga… – Respondeu.
Comecei a andar no meio deles e, finalmente, achei um espaço do lado do Arthur. Já
estava quase na hora de cantar a música do lanchinho e eu ainda estava em pé. Desviei da
Amanda, que se levantou enquanto eu estava passando, mas, do lanche do Marcelo eu não
consegui. Pisei em cheio no sanduíche dele, escorregando na toalhinha que tinha seu nome
bordado. Caí na perna do Victor, que começou a chorar.
Estava morrendo de vergonha e um medo enorme cresceu em mim. A professora estava
vindo, levantando meus amigos pelo braço e gritando:
––– O que está acontecendo aqui?
––– Ele caiu em cima de mim – Disse Victor ainda chorando.
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––– Mas é possível??? – Disse a professora brava.
A professora me levantou e eu abaixei a cabeça. Não conseguia explicar nem pensar o que
estava acontecendo. Não conseguia nem ao mesmo me mexer, estava preso dentro de mim e um
zumbido forte reinava na minha mente. Senti a mão dela envolver meu braço e me arrastar até o
quarto escuro.
Todos tinham medo de ir para lá, mas era para lá que todos iam quando “aprontavam”.
Fiquei sozinho naquele quarto, observando um fio de luz que entrava pela janela e ouvindo os
risos e brincadeiras dos meus amigos. Na semana seguinte, minha mãe me tirou deste lugar.

II.
O calor da tarde ensolarada, não nos permitia brincar. Fora da casa, no quintal, estávamos
eu e Muriel (meu primo), deitados no chão, embaixo de uma cobertura de telha. De lá era
possível ouvir os murmúrios da conversa dos meus pais com nossos avós e tios. Estávamos
visitando-os.
Do lugar que estávamos era possível observar inúmeras casas e ruas próximas. Muriel
olhava para o horizonte percebendo as poucas pessoas que iam em marcha lenta percorrendo
caminhos inextricáveis, além disso, fazia carinho em um gato que mal conseguia ficar em pé e
seus olhos piscavam tão lentamente, que inevitavelmente me convidava para dormir.
––– Quero te mostrar uma coisa que aprendi – Disse Muriel de repente – É bem legal.
––– O que é? – Perguntei bocejando. Esperava que não precisasse fazer nenhum esforço.
––– Não é aqui. Fica lá pra trás. Me segue. – Disse Muriel levantando e andando para
dentro da casa.
19

Segui-o. Passamos por nossa família e adentramos o quarto. Muriel disse que teríamos
que pular a janela para chegar no local. Olhei por ela e tinha um espaço entre a casa em que nos
encontrávamos e uma parede de terra. Não conseguia ver o fim daquele caminho. Muriel pulou e
me ajudou. Este espaço era estreito, e seguia por detrás de várias outras casas. O ar estava tão
úmido e quente que mal conseguia respirar. Andamos até chegar a um terreno abandonado.
Passamos pela cerca e seguimos na direção de uma casa que aparentava ser bem velha. Já
estávamos bem longe da casa da minha vó.
––– Não tem ninguém aqui – Disse Muriel ––– Vamos entrar.
Entramos na casa e ele me pediu para deitar virado de costas. Para que ele pudesse
mostrar o que queria. Deitei. Do local que eu estava eu via uma porta amassada e quebrada, com
vidro fosco. Pequenas sombras passavam do lado de fora. Era possível que fossem passarinhos
voando lá fora. Muriel tirou meu short.
Eu tinha pouco mais de 7 anos quando fui abusado sexualmente por um primo um ano
mais velho que eu. Éramos crianças. Repetiu comigo algo que aprendeu com alguém. Hoje não o
culpo mais, mas, uma ferida enorme se abriu nesse dia. Como nenhum adulto nos protegeu disso?
Por que ninguém nos ouviu?
Inicialmente não contei nada a ninguém sobre esse assunto, foi guardado nos espaços
mais recônditos que tenho. Somente após 10 anos tomei coragem para conversar com meus pais.
Não estava conseguindo mais lidar com a dor. Porém, o assunto foi logo obliterado, foi me dito
para esquecer e não falar mais sobre isso. Restava-me engolir a seco todo o choro não chorado.
Eu tinha uma pedra na mente que nunca saiu e não havia permissão para sair.
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III.
Às 6:30 ouço ao longe minha mãe me chamando. Hora de ir para a escola. Acordei
sonolento, mas animado, finalmente chegou meu último ano nesta escola. O último ano em que
terei só uma professora. Com uma mistura de felicidade e receio, subo a rua em direção a ela. Eu
amo a escola e o primeiro dia é o melhor de todos. Nada como reencontrar todo mundo, o barulho
de todas as filas que se preenchem no pátio principal.
Fui muito bem nos meus três primeiros anos, sempre disputei com meu melhor amigo o
primeiro lugar da sala e, dessa vez, tenho certeza que ganharei. Estudarei desde o primeiro dia e,
de certa forma, os professores gostam muito de mim e eu gosto de ajudá-los no que for preciso.
Só que dessa vez, meus amigos falaram que estamos na sala da mais rabugenta de todas.
O Guilherme chegou a dizer que ela poderia ganhar de um dragão. Tenho certeza que ele está
mentindo, eu nunca vi alguém ganhar de um dragão (a não ser no filme coração de dragão que
passou na TV da minha vó esses dias).
Cheguei na escola e toda gritaria das salas reunidas me acordou de vez. Fui logo achar
minha fila, o que não era difícil, já que era a última. A professora, à frente da fila, olhava
fixamente para um mundo à parte daquele em que estávamos, seu olhar me fez acreditar em
Guilherme.
Enfileirados, fomos para a sala de aula. Nunca vi minha sala tão quieta desse jeito.
––– Quem pode me trazer o material que vocês tiveram no ano passado para eu dar uma
olhada? – Disse a professora.
Sem pensar duas vezes, levantei minha mão.
––– Está bem, vou esperar. – Disse me olhando.
21

No fim, sobrevivi ao primeiro dia e nem foi tão difícil assim. Mas ela passou bastante
lição de casa. É; Acabaram as férias.
***

Chego em casa e corro para o quartinho da bagunça para separar todas as folhas que a
professora pediu. Mas está tudo amassado e jogado. Sinto a desorganização entrar em mim e
entro em desespero. Faltam inúmeras folhas!!!
––– Mãããe!!! – Grito com meu coração acelerado – Mãããee!!!
––– Que foi? Quer mamar? – Diz-me com sua braveza de sempre.
––– Não to achando minhas folhas para a escola…
––– Não sei de nada, deixa jogado, isso que dá!
Não tem jeito, vou aparecer na escola sem nada e terei que me explicar para a professora.
***

Já chegou o dia de ir para a escola de novo. Mal consigo caminhar sem pensar naquelas
folhas jogadas. Estou com medo. Muito medo. Vou para a fila sem nem olhar para o lado. Não
quero que meu olhar encontre com a professora. Mas, assim que chego, ouço as palavras tão
temidas:
––– Quem foi que ficou de trazer o material mesmo? – Diz a professora
Continuo de cabeça baixa. A única visão que tenho é dos meus pés. Vou ter que falar
alguma coisa.
––– Fui eu que falei que ia trazer, professora, mas não achei todo ele completo – Minha
voz quase não sai.
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––– Mas é um incompetente, mesmo! – Ela diz em um tom tão alto, que a escola toda
deve ter ouvido...
Paralisei. Não consigo me mexer. Sou incompetente? Sinto algo muito dolorido subindo
da minha barriga até minha garganta. Quem ela é para falar comigo assim? Não posso chorar. Só
consigo ouvir vozes se distanciando e a fila indo para longe. O que estou fazendo aqui? Olho ao
meu redor e o portão não está com o cadeado. Quem sou eu?
Corro para fora da escola em direção à minha casa. Assim que passo pelo portão, sinto
uma mão envolver meus braços. Uma sensação de medo insuportável me toma; não é um
sentimento novo. Tudo está tão escuro e não consigo pensar.
Sou colocado no banco ao lado da direção. Vejo minha mãe chegar e me olhar com aquele
olhar de decepção. Lágrimas caem do meu rosto e ela nem fala comigo. Ouço a conversa da
minha mãe com a diretora e a professora e estão falando que eu estou dando muito problema para
a escola, não estou prestando atenção no que ela diz na sala. Não estou correspondendo ao
esperado. Quando foi que eu me transformei nesse monstro de que estão falando? Foi na prova
que fiz no primeiro dia? Ou outras professoras falaram isso de mim? Será que sempre fui assim e
não sabia?
Foi com dez anos que parei de participar ativamente das atividades da escola. Nos anos
seguintes, somente fazia o que era obrigatório.

IV.
Deixei tudo para trás e estou em outro estado. Tudo tão novo... Os sotaques, a
temperatura, as cores, as pessoas. É meu primeiro dia de aula na 6ª série.
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Mal cheguei e já falam e riem do meu sotaque, sou o estranho e o distante. Fecho-me no
meu canto e não quero responder a nada, nem a ninguém. A terceira professora que aparece é a
de Artes. Ela é divertida e conversa com cada um, querendo saber um pouco de nós. Após as
apresentações, ela pega o livro didático e pede para cada um ler uma parte. Infelizmente começou
pela minha fileira, logo chegará a minha vez. Eu não quero participar, minha mão começa a suar
e tudo o que quero é sair correndo da sala.
Porém, chegou minha vez e comecei a ler. O texto era sobre os primeiros traços dos
homens da caverna.
––– “Arte é com “r” e não com “i”! – Disse a professora, claramente dizendo que minha
forma de ler era errada, parando minha leitura abruptamente.
Todos os alunos começaram a rir e a leitura passou para outra pessoa. O mesmo
sentimento de medo, angústia e paralisia que tive antigamente me tomou. Não consigo levantar
minha cabeça, se eu olhar para alguém, começarei a chorar. Será pior.
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CAPÍTULO 2

Figura 2: The Starry Night de Vicent Van Gogh6

Onde estariam as formas que me levam à aproximação da
essência de minha escuridão? Do que é dinâmico? Do que é fluido?
Descobri que há mais cores e movimentos dentro de mim do que eu
poderia imaginar. O vivido e o não-vivido cobram seu preço.
O movimento na escuridão não é calmo e o começo de sua
percepção também não o é. Há resistência que impede de perceber os
vultos, sentir os diversos tons de luz. Não quero saber do que é
assustador. No entanto, é inevitável deixar de pensar que há uma cor a
mais do que eu conheço.

6

Disponível em: http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79802 Acesso em out.2014.
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V.
Já estou na universidade, e tenho que realizar meu primeiro trabalho em que tenho de ir à
escola, com meu grupo, observar uma sala de aula. É meu primeiro ano na pedagogia e estou
super empolgado.
Assim que chegamos à escola, senti um pequeno arrepio com sua estrutura e cor. Uma
mistura de hospital com prisão. É possível alguém se sentir bem neste lugar? Sentir-se acolhido
com tantas grades?
A diretora nos levou para a sala em que ficaríamos. Ao me aproximar, não vi nem ouvi
nenhum sinal de que havia crianças naquele local. Nenhum trabalho na parede e nenhuma fala ou
risada. Olhei para meu grupo que também aparentava estar atônito com a visita. A diretora bateu
na porta e entrou nos chamando. Ao entrar, vi que as crianças se debruçavam sobre suas
atividades. Um silêncio opressor. A professora nos vendo, olhou para os alunos e eles disseram
em uníssono:
––– Bom dia!
A diretora conversou com a professora e logo se retirou. Fui para o fundo e me ajeitei em
uma cadeira desconfortável. Alguns alunos olhavam para nós, mas logo voltavam para suas
lições. A professora se aproximou de nós.
––– Sejam bem vindos! Que legal vocês visitarem a escola. Fazem pedagogia, né? Já faz
mais de 20 anos que trabalho com a educação – Disse a professora com um sorriso e gesticulando
a mão com o indicador apontando para cima ––– Eu pego um pouquinho de cada teoria, uso um
pouco de construtivismo, um pouco Vigotski, um pouco de Piaget, não fico presa em nenhuma
teoria não. Sabe, os alunos hoje são muito difíceis, no meu tempo não era assim, não.
26

A professora falava enquanto andava pelas fileiras. Então parou com a mão em cima da
cabeça de um dos alunos.
––– Esse aqui ó – Disse dando tapinhas na cabeça dele ––– Esse aqui não sabe de nada, já
dei aula para todo mundo da família e nenhum se salvou. Eu achava que era de sangue, mas, aí
descobri que é adotado… Deve ter alguma coisa nessa família!
Sinto um ódio enorme crescendo em mim e todas as minhas memórias aterrorizantes
passam pela minha cabeça. Como ela faz isso com um aluno? Isso é ser um professor? Que “nãocapacidade” dela de entender é essa? Que escuta é essa?
Vejo-me no lugar daquele aluno, paralisado, com medo. Como ele deve estar se sentindo
agora? Por que tanto insulto e abuso?

VI.
Estou preso numa bolha de água. Nu. Não consigo sair e sei que a qualquer momento não
conseguirei mais segurar minha respiração. Pessoas que conheço se aproximam e começam a me
observar do lado de fora. Entro em pânico. Se eu ficar, vou morrer; se eu sair, vou me tornar
como elas. Desesperadamente começo a bater no que está no meu entorno. Não quero nenhuma
das duas opções. Estou preso em uma encruzilhada.
O sentimento que tive nesse sonho é o mesmo que estou tendo agora. Ao mesmo tempo
em que legitimei a prática da professora da escola que visitamos, não esboçando nenhuma reação,
identifiquei-me com o aluno, sentindo que queria salvá-lo daquela situação.
Tenho desespero de me tornar como esta professora, mas fiquei em silêncio ao ver o que a
mesma fez. Este silêncio que agora está me consumindo. No fundo, eu disse àquele aluno que
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tudo bem ela agir daquele modo. Como ela se tornou a professora que é? Por que legitimei aquela
prática, na minha visão, desumanizadora?
Quero desistir do curso. Ter me encontrado novamente na sala de aula com a não-escuta
arranhou a cicatriz que tenho. Por que estou fazendo Pedagogia? Vou trancar quase todas as
disciplinas para eu ter tempo de estudar para o vestibular. Não há espaço para mim aqui. Se eu
ficar na escola por mais de 20 anos, o que eu serei? Quero desistir para não ser um igual a ela e
acabar fazendo as mesmas coisas que vi.
Antes da minha escolha por este curso, eu sempre quis fazer Psicologia. Dias antes da
inscrição, conversei com uma professora do cursinho em que eu estudava e a mesma me disse
que no curso de Pedagogia havia algumas disciplinas de Psicologia. Assim, como na Unicamp
não tinha o curso que eu queria fazer, decidi pela pedagogia. Foi o único vestibular em que passei
e estou aqui. Não sabia o quanto seria difícil voltar à sala de aula.
Semestre que vem será oferecida a primeira disciplina de psicologia do curso, fá-la-ei para
ter certeza de que é isso que eu quero mesmo e prestarei vestibular novamente. O sentimento de
que as minhas passagens pela escola foram perdas de tempo não me abandona.
Olhando em retrospecto, minha formação só ocorreu em função de decorar as matérias
para passar nas provas. O que não será diferente do próximo semestre da universidade. Os
recorrentes eventos de desamparo e falta de escuta diminuem minha esperança de encontrar um
lugar em que eu me sinta inteiro. Talvez eu devesse ter ouvido meus pais e nunca ter prestado
Pedagogia. Foi a primeira atividade prática que tive e serviu para eu querer fugir daqui.
Ser escutado, ser compreendido, ser pessoa. Todos esses sentimentos foram por água
abaixo ao ver aquela criança sofrer tal desprezo.
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VII.
Já acabou meu segundo semestre da graduação e finalizei a disciplina de psicologia. Eu
tinha prometido desistir de tudo e recomeçar em outro lugar, além de frequentar as aulas somente
burocraticamente. Porém, não sei explicar o quanto a perspectiva da psicanálise mexeu comigo.
Minhas aulas da disciplina se centraram na corrente da psicanálise que se inicia em Freud,
passa por Klein e chega a Bion. O encontro com estes teóricos foi o meu encontro com a escuta.
Impressionei-me com a capacidade de entrega de Freud e sua permissão para analisar suas partes
mais nebulosas, assustei-me com a análise do infantil no adulto de Klein e me senti acolhido com
a busca da verdade de Bion. Descobri muito mais cores dentro de mim do que conseguia
enxergar.
A preocupação essencial da psicanálise com o ser humano e com os modos de
estruturação psíquica é marcada por dificuldade de ordem individual e social. Isto me fez rever
tudo o que aconteceu comigo até este momento. Com a professora Ana aflorou a minha
esperança de encontrar um local de acolhimento, reconhecimento e pertencimento7 na escola e no
que está latente em meu âmago.
Na psicanálise percebi uma escuta autêntica, que não tinha encontrado até então, que me
permitia questionar tanto sobre os seus objetos de estudo a ser escutados, quanto sobre a sua
própria forma de escuta em si.
Ao pensar nesta forma de escuta, remeto-me sempre à belíssima passagem de Bion que
Rezende (1993) traz em seu livro Bion e o futuro da psicanálise, que discute modos de analisar
um determinado objeto:

7

VILLELA e ARCHANGELO (2013).
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Estamos tentando falar a respeito de um assunto obscuro, as partes mais fundamentais e
primitivas da mente humana. Poderíamos tentar fazer incidir uma iluminação brilhante,
permanente, sobre essa coisa obscura de maneira a revelar um espaço escuro tão
claramente que mesmo algo obscuro e tão difícil de ver se tornaria visível. Freud
forneceu um indício de uma outra aproximação quando disse: ‘tento amiúde ofuscar-me
artificialmente a fim de examinar esses lugares obscuros’.
Posso não ter traduzido isso corretamente, mas gostaria de valer-me de Freud e redigir
suas afirmações para se adaptarem ao nosso problema. Ao invés de tentar trazer uma luz
brilhante, inteligente, compreensível para incidir sobre problemas obscuros, sugiro
empregarmos uma diminuição da luz, um penetrante facho de escuridão (uma réplica do
holofote). A peculiaridade desse raio penetrante é que ele poderia ser dirigido sobre o
objeto de nossa curiosidade e esse objeto absorveria qualquer luz que possuísse. A
escuridão seria tão absoluta que conseguiria um vácuo luminoso.
Desse modo, se houvesse um objeto, mesmo tênue, apareceria bem claramente. Assim,
uma luz muito tênue se tornaria visível em condições máximas de escuridão (p.30).

Com isso, a psicanálise se demonstrou para mim uma teoria que estava em constante
desenvolvimento e crise, pondo-se ao questionamento. Não parou somente em Freud. Neste
sentido, concordo com Green (1999) que, em sua trajetória de formação, compreendeu a não
existência de “(...) ‘uma’ psicanálise, mas diversas maneiras de compreender a realidade da qual
a psicanálise fala (a realidade psíquica): diversas maneiras de fazê-la aparecer, de escutá-la, de
analisá-la, de comunicá-la (...).” (p.53). Esta concepção vai ao encontro de minha percepção,
sempre em mutação, questionadora das experiências que eu tenho com a vida em si.
A escuta na psicanálise sempre foi essencial em sua investigação sobre o mundo psíquico
e, segundo Figueiredo (2013), essa essencialidade poderia redefinir a psicanálise como uma
terapia pela escuta ao invés de terapia pela fala. Para o autor, não há uma situação analisante
sem uma escuta analítica e, com ela bem instalada, é possível produzir um eficaz processo de
transformação que uma análise visa.
Nesta teoria, a escuta seria aquela que busca ouvir tudo o que “não foi dito”, que foi
ignorado pelo emissor. Assim, “(...) colocar-se à escuta supõe, portanto, um princípio de
ignorância mútuo – de quem fala e de quem escuta para que o que ainda não se sabe possa advir”
(PASTORE, 2012, p.123).
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Porém, a forma de se colocar à escuta nem sempre foi a mesma. A escuta psicanalítica
sofreu transformações no decorrer de seu desenvolvimento e, segundo Figueiredo (2013):
Continuarmos afirmando que o analista escuta em ‘atenção flutuante’, continuarmos
repetindo o que aprendemos com Freud em seus artigos técnicos de cem anos atrás
(Freud, 1912) é tão certo e necessário quanto insuficiente. Certamente, é de suma
importância retornar sempre a esta disposição de mente, mas as estratégias e os
procedimentos de escuta foram se multiplicando e se tornando mais complexos, sem que
por isso o procedimento inventado por Freud tenha se tornado obsoleto (p.1, grifo do
autor).

Segundo Botella (2007), a complexificação da psicanálise ocorreu ao deslocar
progressivamente “o centro de interesse do funcionamento do analisando para o do analista”
(p.57). Este último modo, muito diferente das primeiras acepções da teoria psicanalítica.
Foi ao final do século XIX que Freud se deparou com as questões iniciais do que o
levaram, posteriormente, a construir a teoria e prática psicanalítica. Ao indagar-se sobre os
sintomas histéricos, questionava a conduta preconizada pela psiquiatria alemã, em que havia a
dominância de um niilismo terapêutico: observação e classificação patológica sem escutar o
paciente ou oferecer tratamento (MACEDO e FALCÃO, 2005).
Cabe lembrar que nesta época, segundo Quinodoz (2007), a histeria se tornou desafiadora
à Medicina, pois não havia correspondência entre os sintomas e alguma lesão anatômica que
pudesse ser localizada. Além disso, ocorria aleatoriamente o aparecimento e desaparecimento dos
sintomas. Com isso, havia irritação dos médicos pela não compreensão, o que os levava a rejeitar
os doentes, considerando que os mesmos estavam simulando sua doença ou que seriam loucos.
(QUINODOZ, 2007).
Segundo Quinodoz (2007), ao buscar uma forma de tratamento para essas pessoas, Freud
encontrou em Breuer a possibilidade de estudar e tratar os sintomas daquelas que eram
acometidos pela chamada histeria. Breuer criou, entre 1880 e 1895, um método chamado
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catártico, em que o doente poderia entrar em contato com as lembranças que foram traumáticas
no passado que fizeram aparecer os sintomas histéricos. Com esse método, Breuer e Freud
observaram o desaparecimento gradual do sintoma enquanto o paciente ia se lembrando e
revivendo emocionalmente o evento traumático original (QUINODOZ, 2007).
Nessas acepções iniciais, Freud se utilizou da hipnose para o acesso às memórias
traumáticas, visando a recordação e ab-reação do paciente a essas memórias (FREUD, 1914).
Entretanto, a experiência clínica o levou à modificação do método devido à alta demanda de
tempo e a necessária confiança no médico, que nem todos tinham, para que a hipnose funcionasse
(QUINODOZ, 2007). Além disso, ocorreu a percepção de que não havia a apropriação ativa da
experiência pelo sujeito, apesar dos sintomas serem atenuados. Logo, Freud deduziu que seria
imprescindível outra metodologia de escuta.
Em sua busca para acessar e recuperar lembranças sem utilizar a hipnose, Freud percebeu
que se pedisse ao paciente para se deitar e insistisse reiteradamente na recordação, o paciente
recordava algumas memórias (QUINODOZ, 2007).
E visto que essa insistência exigia esforços de minha parte, e assim sugeria a idéia de
que eu tinha de superar uma resistência, a situação conduziu-me de imediato à teoria de
que, por meio de meu trabalho psíquico, eu tinha de superar uma força psíquica nos
pacientes que se opunha a que as representações patogênicas se tornassem conscientes
(fossem lembradas). Uma nova compreensão pareceu abrir-se ante meus olhos quando
me ocorreu que esta sem dúvida deveria ser a mesma força psíquica que desempenhara
um papel na geração do sintoma histérico e que, na época, impedira que a representação
patogênica se tornasse consciente (FREUD, 1895, p.283, grifo do autor).

Nestes termos, nasce a regra que será tida como fundamental da análise psicanalítica: a
associação livre. Esta acontece quando há a disposição do paciente de dizer, sem censura, tudo o
que lhe vier à mente. Cabe, assim, ao analista, pela associação livre8 (substituto do método

“Não devemos atribuir uma importância particular a nada daquilo que escutamos, sendo conveniente que prestemos
a tudo a mesma atenção flutuante” (FREUD, 1912).
8
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catártico) interpretar o material que o paciente lhe traz. Essas novas técnicas, segundo Freud
(1914) não fugiu ao objetivo principal: “descritivamente falando, trata-se de preencher lacunas na
memória; dinamicamente, é superar resistências devidas à repressão.” (FREUD, 1914, p.163).
Com isso, Freud (1914) diz que o trabalho terapêutico passou a notar o que era esquecido
pelo paciente, através das associações livres. Este esquecimento era tido como resistência que
deveria “(...) ser contornada pelo trabalho da interpretação e por dar a conhecer os resultados
desta ao paciente” (FREUD,1914, p.163).
Segundo Macedo e Falcão (2005), com a introdução do conceito de inconsciente por
Freud, houve um deslocamento da fala do analisando para um lugar em que está além da sua
consciência sobre a comunicação, ou seja, em sua fala estão contidas questões que vão além do
que quer dizer:
O inconsciente busca ser escutado e ter seus desejos satisfeitos, comunicando-se por
meio de complexas formações: sonhos, sintomas, lapsos, chistes, atos-falhos; fenômenos
que apontam para esse “desconhecido” que habita o sujeito. E assim abre-se na palavra a
dimensão do que escapa ao próprio enunciante (MACEDO e FALCÃO, 2005).

Após ter observado e estudado o inconsciente nas patologias, anos depois, Freud ampliou
as observações para os sonhos e apontou a universalidade do inconsciente. O que mais tarde
figurou-se agindo também na vigília (MACEDO e FALCÃO, 2005).
Outra grande formulação teórica que trouxe a Freud um instrumento de análise clínica, foi
a chamada transferência. Segundo Macedo e Falcão (2005), esta criação provocou uma grande
evolução na psicanálise. Até então a função do psicanalista visava a decifração do material
inconsciente, porém, Freud (1920) verificou que não era possível, através da associação livre,
recordar totalmente o material recalcado.
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O teórico percebeu, através da clínica, que há um processo inconsciente no qual o vínculo
estabelecido entre o psicanalista e o paciente é permeado pelos protótipos de relacionamentos
infantis. Assim, na transferência há uma atualização de relacionamentos passados que não são
conhecidos pelo indivíduo. Com isso, a escuta do analista teve que se ampliar para “(...)
possibilitar simbolizações estruturantes” (MACEDO e FALCÃO, 2005, p. 70).
Neste sentido, a transferência ganha força como espaço privilegiado do trabalho analítico.
Nela a palavra dirigida ao analista terá que ser remetida às suas originais determinações,
evidenciando o valor de uma história sempre única e singular. Talvez aí se faça presente
com mais clareza o que está além da palavra escutada no processo analítico: a
transferência como ferramenta técnica fundamental só é possível na medida em que Freud
vai valorizando o complexo encontro que ocorre entre o paciente e o analista. Fora do
papel de decifrador, o analista depara-se com um psiquismo aberto, que produz e reproduz
continuamente efeitos de uma história (MACEDO e FALCÃO, 2005, p. 70).

Além da transferência, em 1910 há a publicação de Freud sobre a tomada de consciência
da função contratransferencial que surge no analista como consequência “da influência do
paciente sobre os seus sentimentos inconscientes e estamos quase inclinados a insistir que ele
reconhecerá a contratransferência, em si mesmo, e a sobrepujará” (FREUD, 1910, p. 150).
Porém, vemos que em Freud a contratransferência é prejudicial à análise e deve ser
eliminada pelos analistas, quando vierem a percebê-la. “Nessa não-aceitação é possível ler
resquícios de uma separação do sujeito e do objeto, inscrito no modelo clássico” (MARONI,
2008, p.67). Deste modo, a interação entre analista e paciente fica restrita à interpretação e a
fundação do psiquismo ainda não leva em consideração a importância de um outro externo.
Todos os instrumentos foram utilizados para a psicanálise se aproximar dos motivos do
sofrimento humano.
A sustentação de Freud de que o inconsciente age cotidianamente em nossas escolhas,
levou-me a pensar na minha escolha pela Pedagogia. Não foi por acaso que eu assinalei essa
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opção na ficha de inscrição. Que protótipo de relacionamento eu precisava repetir, por não ter
sido elaborado? O que o meu inconsciente estava gritando para mim?
A relação agressor-agredido esteve presente em inúmeros eventos da minha vida. Após
muito tempo, convivo com a lembrança do evento do abuso, por parte do meu primo, mais
elaborada; porém, a repetição de qualquer agressão psicológica ainda me paralisa. Minhas partes
infantis não elaboradas voltam com tanta força que me tornam incapaz de pensá-las, além de
incapaz dereconhecer tal sofrimento. É possível que meu inconsciente procure algum
professor/adulto que reconheça e impeça a minha caminhada para o abuso, visto que não tenho
essa possibilidade na minha família?
Ainda das aulas da professora Ana, nunca me esquecerei do modelo de desenvolvimento
kleiniano que permitiu escutar a angústia, o ódio, a destrutividade que sempre guardei em mim.
Estes que foram reprimidos desde muito pequeno pela religião, pais e professores. Por que tudo
deveria ser trancado no quartinho escuro?
Foi através do brincar que Melanie Klein (1955) desenvolveu sua técnica para análise de
crianças. Klein (1955) descobriu que o brincar das crianças, em situação de análise, poderia
equivaler às associações livres dos adultos. Segundo Figueiredo (2013), com a técnica, não só a
fala era escutada, mas inúmeros outros aspectos como: atitudes, sonhos, posturas, desejos, etc.
Além disso, “(...) considerava outras dimensões do inconsciente: mecanismos de defesa,
ansiedades e relações de objeto, tudo abarcado por seu conceito de ‘fantasias inconscientes”9
(FIGUEIREDO, 2013, p. 6). Este instrumento lhe permitiu interpretar não só transferências de

9

Fantasias inconscientes não são o mesmo que os sonhos diários (apesar de ligados a eles), mas uma atividade da
mente que ocorre em níveis inconscientes profundos e acompanha todo impulso experienciado pelo bebê.
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conteúdos, mas também a “(...) totalidade do impacto da experiência transferencial na/sobre a
relação analítica” (OGDEN, 2013, p. 204).
Temos, portanto, que o trabalho de Klein lhe permitiu explorar o inconsciente de maneira
surpreendente, instrumentalizando-a para se aprofundar no psiquismo mais arcaico.
Em Origem da Transferência de 1952, Melanie Klein afirma que desde o nascimento há a
construção do psiquismo com base nas relações de objetos. Sua hipótese é que a amamentação e
presença da mãe dá início a essa relação (KLEIN, 1952).
Klein também afirma que todos nós desenvolvemos certos conjuntos de atitudes e
defesas com as quais aprendemos a lidar com a ansiedade, o terror, o amor e o ódio.
Esses conjuntos são chamados ‘posições’ e a teoria de desenvolvimento proposta por
Klein inclui duas dessas posições: a esquizo-paranóide e a depressiva (CLARKE, 2002,
p.13).

No modelo da posição esquizo-paranóide de Klein (1952), temos que um seio que
amamenta pode ser sentido como gratificador, como bom, em que ocorre não apenas a
alimentação, mas o contato, a compreensão, o amor. Neste caso, o bebê projeta (processo de
atribuição ao outro de características pessoais) seu amor ao seio materno e o introjeta em si
mesmo, sentindo o afago, a capacidade de amar.
Já um seio ausente, pode ser sentido como um seio que o privou. Nesta experiência, o
bebê se manifesta através do choro, pois há a frustração e uma ansiedade persecutória que advém
do temor de ser destruído pela fome. Essa sensação gera ódio em relação ao seio que é sentido
como mau. Para o self (toda a personalidade) se livrar da desestabilização provocada pelo
sentimento ruim que o bebê está sentindo, há a projeção do ódio e da ansiedade persecutória ao
seio e o bebê sente que o mesmo pode aniquilá-lo e persegui-lo.
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Segundo Klein (1952), esta cisão do seio em dois objetos ocorre devido a não-integração
do self. O ego ainda é muito rudimentar e as impressões sensoriais do bebê estão fragmentadas,
dispersas. Simon (2006) diz que:
A angústia predominante nos primeiros meses de vida é a ‘angústia de aniquilamento’,
cujo protótipo é o trauma do nascimento, também designada como “angústia
persecutória”, ou ‘angústia paranóide’ (daí o nome de posição paranóide). As angústias
mobilizam o ego a criar “defesas”. As principais, nesse início da vida, são a cisão
(‘splitting’), procurando separar o “peito bom” do “peito mau” para que este não o
destrua; a projeção procurando colocar fora da mente os perseguidores; a negação para
aniquilar a percepção quando o perseguidor não é diretamente destruído; a idealização,
criando objetos muito poderosos para proteger o ego do aniquilamento visado pelos
objetos persecutórios (p.5, grifo do autor).

Além destas defesas, outro mecanismo utilizado é a identificação projetiva, em que partes
do self são expelidas agressivamente para dentro da mãe. Segal apud Clarke (2002) diz que esse
processo pode ser utilizado como comunicação dos bebês ou daquelas crianças que ainda não
podem falar ou ser utilizado como “ataque destrutivo em que partes desprazerosas, insuportáveis
ou ‘loucas’ do self são evocadas em outras pessoas para destruir o conforto, a tranquilidade
mental e a felicidade delas” (p.20). “A relação da criança com objetos internos bons e maus se dá
simultaneamente à relação com objetos externos e influencia permanentemente o seu curso”
(KLEIN apud CLARKE, 2002, p.14).
Com a passagem do tempo e a maturação do bebê, além da tendência à integração do self,
aos poucos vai se estruturando a chamada posição depressiva. Nesta, o objeto parcial, cindido
(seio bom e seio mau) começa a ser entendido como um só em momentos diferentes. A mãe
completa começa a surgir a partir dos objetos parciais. Com a percepção da não-existência de um
objeto totalmente mau, há uma diminuição da ansiedade persecutória, porém, o bebê também
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percebe que aquele objeto que foi odiado e que ele quis destruir, é o mesmo objeto de seu amor.
Desse contexto, se inaugura10 o sentimento de culpa.
Simon (2006) diz que se o os impulsos destrutivos do bebê não forem excessivos, a mãe
que foi atacada por ele ainda é sentida tendo vida e pode ser reparada.
Esse processo de reparação é fundamental para o bom relacionamento humano e
preservação e evolução da cultura. Por outro lado, se os impulsos destrutivos do bebê
forem excessivos, seja por ódio, voracidade ou ciúme (mais tarde ficará mais explícito o
papel da inveja), a mãe será percebida como morta, ou agonizante, não sendo possível
recuperá-la pelos meios da reparação. (SIMON, 2006, p.6).

Em Klein (1946), há o aparecimento da mãe, porém, ainda é um outro externo passivo
em relação à formação do bebê. Ao objeto externo cabe receber as relações transferenciais do
bebê.
Reconheço a defesa da posição esquizo-paranóide em todos os momentos de profunda
ansiedade que tive. Imagens de olhos amedrontados, bocas que dilaceram emergem na minha
mente em momentos críticos de brigas.
Na semana que eu estava lendo sobre Melanie Klein, tive um sonho em que eu era
perseguido por um mendigo por ruas desconhecidas. Eu enxergava tudo embaçado, e por mais
que eu corresse, era inevitável que ele se aproximasse de mim. Eu não conseguia falar. Somente
sentia meu coração quase ser expelido pela boca.
Este é o mesmo sonho que já se repetiu inúmeras vezes. Há objetos maus persecutórios
em mim que não são reconhecidos, nem elaborados, que me perseguem. Será possível que não
expressei nada àquela professora do meu trabalho da faculdade devido à enorme repressão de
sentimentos que tenho? Eu poderia ser tão destrutivo ao ponto de destruir por completo as

10

Klein (1946; 1957;1960) desenvolve a noção de uma culpa persecutória típica da posição esquizo-paranóide.
Porém, esta não se caracteriza como essencial para o desenvolvimento do psiquismo, como a culpa pós-posição
depressiva.
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pessoas que eu odeio em algum momento? Minha mãe ou professora sobreviveriam ao meu
ataque destrutivo? Eu nunca soube.
Ainda que hoje eu reconheça muitas “broncas sinceras”, que foram pensadas para o
“meu bem”, não consigo deixar de associá-las aos eventos mais traumáticos que tive, nos quais
eu não poderia expressar que eu estava sendo machucado. Porém, ainda há a esperança de
encontrar uma pessoa que me compreenda. Que diga que tudo o que passei não foi loucura. Que
não foi minha culpa. Busco objetos que sejam totais, maus e bons ao mesmo tempo. Se não
encontro essas opções em casa, como encontrar na escola? Como ouvir todas essas ansiedades e
pensamentos não passíveis de serem pensados?
A psicanálise de Bion trouxe-me uma contribuição incomensurável para a compreensão
destas questões. Com conceitos como elementos β, elementos ɑ, rêverie e função ɑ, Bion (1994)
busca um modelo da formação do pensar na relação mãe-bebê. A partir de Bion, a resposta de um
objeto externo (inicialmente a mãe) às necessidades do bebê é fundamental na constituição de seu
psiquismo (MARONI, 2008).
O outro não é só continente de projeções, pois o outro deixa de ser passivo; a resposta
que o outro dá passa a ser fundamental para o bem e para o mal: as emoções do bebê e as
emoções do paciente são acolhidas pela mãe e pelo analista, respectivamente, e são
“devolvidas” pensadas. Esse é o modelo de Bion: bebê e paciente aprendem a pensar.
(MARONI, 2008, p.68).

Ao apresentar seu sistema teórico em “Uma teoria sobre o pensar”, Bion (1967)
apresenta o modelo de um bebê que não encontra um seio para saciar sua fome. O bebê ainda tem
instrumentos muito rudimentares e frágeis para lidar com sentimentos fortes como a fome e,
segundo Bion (1967), há dois possíveis caminhos para lidar com a dor psíquica: a fuga ou a
modificação da realidade.
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Caso o bebê não consiga tolerar a frustração do não-seio, poderá ocorrer a fuga e um
ataque ao vínculo. Caso o bebê a tolere, originar-se-á a capacidade de pensar. “A capacidade de
tolerar frustração, portanto, possibilita que a psique desenvolva o pensamento como um meio
através do qual se torna mais tolerável a frustração” (BION, 1967, p.129).
As impressões sensoriais do bebê, neste momento, são elementos brutos (denominados
por Bion (1967) de elementos β) que ainda não encontraram um pensador para pensá-los, digerilos (BION 1967). Para Bion (1967), a transformação dos elementos β em elementos abstratos
(denominados de elementos ɑ), passíveis de serem simbolizados, só será possível com a
capacidade de rêverie da mãe. Segundo Parsons (2007), não há um detalhamento na obra de Bion
sobre o conceito, porém, diz o autor que está muito próximo do conceito “preocupação materna
primária” (estado sensível da mãe quanto às necessidades do bebê) de Winnicott.
Temos, com isso, uma devolutiva dos objetos impensáveis de forma mais tolerável ao
bebê. Além disso, a rêverie é considerado por Bion (1967) como fator da função ɑ. Zimerman
(2004) cita os principais aspectos desta função:
1.

Armazena experiências físicas e emocionais, como caminhar, dirigir, sofrer, etc;

2.

Permite fazer as necessárias representações;

3.

Permite a formação de símbolos;

4.

Assim, possibilita pensar e raciocinar;

5.

Igualmente faculta o pensar inconsciente da vigília e a capacidade para sonhar,
ou seja, ‘o pensamento onírico’;

6.

Forma a ‘barreira de contato’ (p.87).

Caso haja a ausência da mãe em receber as projeções de sensações impensáveis para o
bebê, Bion (1967) diz que ocorrerá a reintrojeção de uma sensação, sem o significado inicial, que
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ficará armazenado no indivíduo como uma “coisa em si” (objetos corpóreos impensáveis,
insonháveis).
Percebemos em Bion o quanto a relação da mãe com seu bebê é importante no
desenvolvimento de sua capacidade para pensar. As relações assimétricas e meramente
interpretativas foram deixadas de lado para a valorização da interação. Ao pensar o exposto na
situação de análise, na relação analista-paciente, tem-se que a escuta do analista se transforma e,
segundo Parsons (2007), vai além da atenção livremente flutuante de Freud:

A reverie permite a manifestação de pensamentos, de sentimentos e de imagens vindo do
interior do analista-sonhador. A atenção flutuante implica geralmente que a atenção está
dirigida sobretudo para o exterior, para os dizeres do paciente (p. 74).

A qualidade estruturante do outro sobre nós de Bion, incidiu sobre todos os momentos
desestruturantes que tive. Apesar de estar rodeado de pessoas, sentia-me sozinho, sem lugar,
lotado de “pensamentos impensados”.
Na prática de uma escuta diferenciada, acolhedora, meditativa, no exercício da virtude
cognitiva empática, na recepção de novas doações de sentido na relação com o outro, no
exercício dessa prática que emerge da psicanálise, mas definitivamente não precisa
restringir-se a ela, o mundo “volta a falar”: o mundo da vida, o outro, a natureza, a
sociedade. O exercício dessa prática pode e deve ganhar outros territórios – muito além da
clínica! É possível ensinar assim, é possível pesquisar assim, é possível orientar novos
pesquisadores nessa direção (MARONI, 2008, p. 31).

Onde estaria aquela experiência da mãe que está em contato profundo com o bebê,
contendo as suas necessidades básicas? Onde estaria o adulto protetor de experiências hostis, que
compartilhasse sua capacidade de pensar sobre elas? Um professor não deveria estar disponível
para um encontro verdadeiro com seu aluno?
A escuta que presenciei em diversos momentos, não possibilitou o contato, a
experiência. Algumas escutas eram estéreis, impossibilitadas de gerar qualquer interseção,
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éramos linhas paralelas rumo ao infinito, num vazio de significado. Outras eram máquinas
perfuratórias que expeliam pedras, destruidoras de qualquer significado.
Ao trazer as concepções de Bion, a professora Ana nomeou minhas não-escutas e
propôs uma escola que escutasse seus alunos. Mas como? Ansiei pela possibilidade e, ao final da
disciplina, corri para conversar com ela. Queria apenas mais leituras para me aprofundar na
temática. Porém, como se a professora reconhecesse todos os cacos que estavam dentro de mim,
convidou-me ao grupo de estudo e, logo no dia seguinte, chamou-me para participar de sua
pesquisa. Seria o começo da escuta que eu procurava?
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CAPÍTULO 3

Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que
nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a
cavalo um trecho de campo singularmente triste, e finalmente me
encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da
melancólica Casa de Usher. (Edgar Allan Poe, 2003)

VIII.
Foram dois anos trabalhando na pesquisa da professora Ana e assim iniciei um diálogo
profícuo com professores, nas reuniões na escola-sede do projeto, com outros pesquisadores e
com os diversos autores psicanalíticos que eram estudados.
Neste trabalho11, crianças que apresentavam dificuldades recorrentes na aprendizagem,
eram acompanhadas por professores e por pesquisadores que visavam estabelecer vínculo com
elas, “tirando seus jalecos”, para empreender um caminho de superação de suas dificuldades
(ARCHANGELO et al., 2014). Cada um acompanhava uma criança e, com base nos encontros e
nas leituras, discutiam os casos nas reuniões.
Neste contexto, interessei-me pela articulação das dificuldades de aprendizagem,
apresentadas pelos alunos, com os processos psíquicos decorrentes da exclusão social e como o

11

O resultado dos encontros dos professores com os alunos foi publicado no livro entitulado“Professores que não
jogaram a toalha”, organizado por Ana Archangelo. Convido o leitor a conhecer este que permitiu inúmeras
transformações no olhar, no estar com de seus participantes. Segue a sinopse do verso da capa do livro: “O livro
Professores que não jogaram a toalha conta a trajetória de um grupo de professores da rede pública de ensino que se
lançou no desafio de entrar em contato com alguns de seus ‘alunos difíceis’, procurando formas de superar com eles
as barreiras construídas contra o aprendizado ao longo de sua vida. Conta também como o grupo encontrou suporte
em conceitos pouco difundidos pelo discurso pedagógico”.
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projeto em si se articulava com o mundo escolar, buscando sanar dificuldades das crianças que
escapavam aos objetivos da educação.
Neste projeto, parece-me, que encontrei a forma de escuta que eu estava procurando. Ao
encontrar professores que buscavam “compreender” ou estar com o outro, aquela escola de
dentro de mim, em que só havia professores maus, cedeu lugar para essa outra, capaz de estar
junto. Nesse momento, criou um espaço em que os dois poderiam se integrar.
Compartilhar angústias, dificuldades e felicidades me trouxe um sentimento de
pertencimento ao grupo. Naquela sala de aula, em que ocorriam as reuniões, sobreveio o desejo
de ser professor, eu estava realmente vivendo.
Quando já estava com um vínculo intenso com a pesquisa e, igualmente com os
professores, comecei a acompanhar uma criança de primeiro ano. O processo de aproximação e
contato envolveu o seguinte:



Inicialmente houve a observação da criança em sala de aula para que
ocorresseum contato inicial e se estabelecessem as bases de um vínculo
estável, tão necessário para a pesquisa.



Após este contato inicial, a criança foi convidada a participar dos encontros
individuais, ocorridos semanalmente, nos quais ela tinha a possibilidade de
brincar com uma caixa de brinquedos, além de conversar, desenhar, entre
outros. Com este convite, pedia-se também o consentimento do responsável
pela criança.
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Todo registro só era feito após o encontro com a criança, nunca, de modo a
não interferir no vínculo com ela. Os relatórios serviam para análise mais
aprofundada e supervisão da orientadora.

A primeira criança que foi sugerida pelos professores para acompanhamento foi Ester.
Uma menina introvertida, que pouco falava e muito sentia. Ao observá-la, tinha a impressão de
que ela se perdia em meio às letras e números da sala de aula.
Meus encontros individuais com Ester foram poucos. Apesar da previsão de periodicidade
semanal, consegui realizar apenas três encontros individuais no período de seis meses. Isto
ocorreu devido à dificuldade que tive para conseguir o termo de consentimento, dificuldade de
formação de vínculo, às faltas da criança na escola e o “não querer ir” de Ester ao encontro.
Desde as primeiras reuniões com o grupo de pesquisa, foi-me dito sobre o termo de
consentimento e que eu deveria tê-lo da professora da classe e da família da criança. Obtive da
professora e enviei para o responsável da criança assinar. Porém, o termo nunca voltava, apesar
das diversas tentativas de recorrer à família. Até que o recebi depois de um longo tempo.
As dificuldades de brincar com Ester foram inúmeras: ocorreram muitas faltas da criança
na escola (ela já tinha várias ocorrências de faltas excessivas em anos anteriores) que impediam a
criação de um ambiente estável com espaço e tempo definidos entre nós. Com essas interrupções
constantes, não conseguíamos criar um verdadeiro vínculo. Por muitas vezes ouvi a própria
criança dizer que não queria ir (e imagino que “não querer ir” também tenha motivado as muitas
ausências dela na escola), embora eu percebesse a criança dividida entre querer ir e não conseguir
ir.
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Em reuniões, levantamos a hipótese de a dificuldade decorrer do atendimento estar sendo
feito por um homem, já que ela não hesitava em participar do reforço escolar com uma
professora. Outra hipótese levantada (baseada em observações esporádicas) foi a de que outras
crianças, por “ciúmes”, influenciavam Ester para não ir aos encontros, pois várias eram as
crianças que pediam para participar destes. Mas não tivemos como confirmar esta hipótese por
outros meios.
Assim, eu tinha um trabalho com vários impedimentos. Várias tentativas ocorreram até
meados de maio, quando então decidimos que não seria possível trabalhar com a criança. Ester
estava se expressando com uma grande ansiedade e muitas vezes ameaçava chorar para não ir ao
encontro. O tempo para eu processar essa perda foi menor que o necessário. No fundo, sempre
achei que eu iria “salvá-la” das dificuldades que tinha.
Era a primeira criança que tinha passado por mim e eu a havia perdido. Questionei-me
infinitas vezes se eu não a tinha escutado devidamente. Estaria eu repetindo a não-escuta que
encontrei na minha vida anteriormente?
Porém, naquele momento de perda e lamúria em que me encontrava, foi-me concedida
uma bolsa de iniciação científica e foi preciso, rapidamente, a reorganização do trabalho com
outra criança. Com isso, o início do acompanhamento de Nádia, acabou por ser marcado por
ressentimentos resultantes da relação frustrada com Ester.
Coloquei-me a pensar o quanto esses ressentimentos que ocorreram nos nossos passados
nos influenciam, o quanto influencia na escuta do pesquisador e do professor na relação com as
crianças na sala de aula. As relações fundamentais escolares, assim, tornam-se muito complexas.
Estas podem se tornar formas de vingança contra os outros e si mesmo.
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Senti, nesses encontros e nas reuniões, o quanto o professor não aprende em sua formação
acadêmica a reconhecer esses processos de sofrimento que os sujeitos podem viver e, portanto,
tem dificuldade de identificá-los, para ele mesmo saber os caminhos a seguir, e como enfrentálos.
Na intervenção com Nádia, deixei que vestígios de meus encontros com Ester
interferissem no processo como, por exemplo, a não retirada da caixa dos brinquedos que Ester
havia usado ou quebrado. Além disso, senti forte desmotivação de ir aos encontros. Quando
tomei consciência dessas questões, busquei corrigir o vínculo instável e enfrentar minhas
angústias frente ao projeto de pesquisa. Em suma, busquei o equilíbrio. “O equilíbrio depende de
certo insight sobre a variedade de nossos impulsos e sentimentos contraditórios e da capacidade
de fazer face para esses conflitos internos” (KLEIN, 1960, p. 307).
Um acontecimento dos meus encontros com Nádia, que merece uma atenção especial,
sucedeu-se na pergunta por parte dela sobre o motivo de eu somente desenhar árvores nos
encontros que tivemos. Esta pergunta ocorreu nos últimos encontros e, retomando todos os
encontros anteriores, verifiquei que nenhum dos meus desenhos trazia elementos criativos ou
outras formas de representação da realidade; estavam todos fadados à estereotipia.
Ao pintar, sempre me antecipei a Nádia, levando-a a repetir muito de minha iniciativa.
Havia nos desenhos dela os mesmos desenhos estereotipados presentes nos meus. Levantou-se a
hipótese de que eu não estava aguentando a ansiedade de um vazio, do esperar pela iniciativa de
Nádia, o tempo necessário para ela enfrentar a dificuldade de criar. Percebi que eu também me
encontrava estagnado nos encontros, reflexo do que se passava com Nádia e das experiências
anteriores citadas acima.
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Alegoricamente, consegui me ver no lugar do personagem Chapeleiro Maluco, de Alice
no país das maravilhas. Ele se vê incapaz de lidar com o tempo, representação do conflito que a
própria Alice tem, levando-o a destruí-lo e viver sempre no mesmo horário: “são sempre seis
horas” (CARROLL, 2009, p.86). Alice tenta enfrentar esta estagnação, como Nádia fez comigo,
com suas perguntas e afirmações: “Acho que vocês poderiam fazer alguma coisa melhor com o
tempo” (CARROLL, 2009, p.84), porém, o Chapeleiro vive em constante fuga da dúvida, do
temor de que haja algo realmente diferente: “Que tal mudar de assunto?” (CARROLL, 2009,
p.87). Ao não ter me permitido em alguns momentos esperar, escutar ou criar, certamente
dificultei o acolhimento da experiência de Nádia e o desenvolvimento da capacidade de pensar.
Minha identificação e contato com crianças que são agredidas retomam minhas agressões
e o desejo de me salvar. Minha escuta e aproximação sofrem consequências desse desejo,
inclusive criando estratégias para fugir da experiência, como um bebê que não consegue lidar
com a fome.
Descobri, assim, uma escuta estéril que está presente em mim. Que me protege dos meus
ressentimentos passados, do contato com sentimentos angustiantes presentes e dos riscos futuros.
Minha desmotivação e ações, aparentemente irresponsáveis, resguardam o meu eu verdadeiro,
protegendo-o sem que haja a oportunidade de escutar o que essas crianças estavam me dizendo.

X.
Já estamos em 2014 e estou no meu último ano da universidade. Vivi muito mais do que
eu poderia imaginar. Minha busca pela escuta significativa na escola e em mim permaneceu. Foi
ela que não me deixou desistir.
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Como último vínculo com a formação na Pedagogia, eu participei do Projeto de Iniciação
à Docência (PIBID) – Pedagogia, financiado pela CAPES, que tinha por objetivo oferecer um
espaço que possibilitasse aos alunos o brincar, o simbolizar e a criação de narrativas. Este projeto
ocorria na mesma escola que eu realizei minha iniciação científica.
Ao longo da última década, acompanhamos e investigamos alunos de Ensino
Fundamental I, com severas dificuldades de aprendizagem (ARCHANGELO, 2007,
2010 e ALVES, 2010) e identificamos forte correlação entre tais dificuldades e a
dificuldade para brincar e narrar. E não por acaso. Se os processos de significação
nascem e se consolidam por meio do brincar e do narrar, é esperado que a aprendizagem
dependa dessas atividades e com elas contribua, posto ser ela mesma um processo de
significação.
A inquietação provocada pela constatação de que “crianças que não aprendem” são,
geralmente, as mesmas que “não conseguem brincar ou construir uma narrativa própria”
levou-nos a conceber o Pibid-Pedagogia. A finalidade foi a de promover espaços para o
brincar e para o narrar na rotina escolar, de modo a contemplar todas as crianças e, em
especial, aquelas que “não aprendiam”, “não brincavam”, e “não narravam”.
(ARCHANGELO e CHEVBOTAR, no prelo)

Neste projeto, pude acompanhar uma sala de 5º ano em que eu preparava duas atividades:
o “Contar” e o “Brincar”. A primeira atividade era composta pela contação de um livro infantil,
uma conversa sobre o que foi contado e uma atividade preparada por mim. O livro era escolhido
a partir das situações vividas pelas crianças, nas quais eram identificados núcleos conflitivos
dignos de reconhecimento e acolhimento. Na conversa tínhamos a oportunidade de compartilhar
vivências a partir do que foi narrado, a fim de que o efeito do contar fosse partilhado e
potencializado. Já na atividade, era possível deixar um registro do que foi experienciado, dando
continuidade ao sentimento de existir, resistindo ao esquecimento.
Na segunda atividade, eram oferecidos dois baús de brinquedos para brincarmos na sala
de aula, proporcionando um espaço transicional organizado. Potencial para um jogo com
símbolos (SAFRA, 2006), para devir.
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Essas duas atividades visavam um processo de escuta, de reconhecimento, de testemunho
das vivências que as crianças tinham, para transformá-las em experiência. Experiência esta, de
Benjamin (MARONI, 2008).
Segundo Maroni (2008) a experiência benjaminiana é aquela que mantém a consciência
desobstruída para a grande proporção de estímulos por que somos atravessados. “A experiência
exige metáfora, simbolização, narração; as vivências não.” (MARONI, 2008, p.56, grifo do
autor).
Para a autora, reside em Benjamin a ideia de que há uma cultura traumática no mundo
moderno que coloca a consciência em constante ataque de traumas e choques. Para sobreviver a
tantos estímulos, restringimos o encontro com o outro, fechamos a possibilidade de vir a ser,
racionalizamos e não mais sentimos. Somos elementos β a procura de espaços que nos deem a
possibilidade de pensá-los.
A produção de sentidos, a experiência exige formas e espaços que contenham condições
mais sensíveis de escuta, como o brincar que para Winnicott (1982) e Safra (2006) é um espaço
potencial no qual há “a possibilidade de ser”. Para estes autores, o brincar por si só é terapêutico
e tem capacidade de curar traumas ou choque.
O brincar e o narrar, possibilitados pelo projeto PIBID-Pedagogia, são a experiência em
que não lidamos com um tempo moderno. Há uma demanda do tempo “[...] aberto para o resgate
da memória do passado, a involuntária; tempo aberto para as memórias do futuro, as fantasias que
contornam um novo mundo em gestação. É preciso “perder muito tempo” para se ter
experiências: é preciso saber esperar”. (MARONI, 2008, p.57).
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A natureza desses espaços que poderiam ser proporcionados na escola é muito diferente
do que eu havia encontrado até então na minha passagem pela escola. Professores embrutecidos,
inalcançáveis, não permitiam momentos de experiência. Tudo na escola deveria ser útil, concreto
e, na minha relação com o conteúdo, decorado sem significado.
Essa natureza diferente se tornou muito dolorosa para mim, que estava tão acostumado à
superficialidade. O evitar entrar em contato com o outro não poderia existir nessas atividades. A
turbulência se instaurou. Seria tão mais fácil dar aula de tabuada, eu não precisaria entrar e
contato com tantas vivências das crianças, estas que também continham a escuta estéril ou a
escuta destruidora.
A professora também não parecia lidar muito bem com a sala. Assustei-me muito com
seus gritos, suas ameaças, suas faltas. A identificação com o agredido, no caso com as crianças,
novamente retornava. Estava me tornando um igual, não conseguia me ver separado e
independente do que ocorria na sala. O indigesto me convidava a cindir (MARONI, 2008). Por
vários dias tudo era muito mau na escola, o bom era o fim do dia, quando eu ia embora.
Além disso, nos diversos encontros que tive com a sala, senti-me impotente nas atividades
do “contar” e do “brincar”. Foram inúmeras as brigas para elas me ouvirem ou para fazerem a
atividade que havia preparado. Nestes momentos, tive medo de mim. Tremi por me ver igual à
professora. A angústia crescente se vinculava a minha superficialidade no brincar e estagnação
nas atividades preparadas. Como a não-escuta estava agindo em mim? Esta se revelou uma
preocupação constante nas minhas idas à escola.
Vivi vários dias acreditando que a culpa era somente minha. Eu que não conseguia
conversar sobre as histórias contadas. Eu que não conseguia proporcionar um brincar
significativo para as crianças. Porém, aos poucos, fui percebendo que meus medos e receios,
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conteúdos inconscientes, estavam misturados com os das crianças. Mesmo que racionalmente eu
tivesse uma noção de que havia algo de desestruturante na professora e nos alunos, eu apenas
sentia que a “bagunça da sala” era minha culpa.
Muitas vezes, no recreio dos alunos, eu sentava no banco e, imerso na minha tristeza, os
observava. Uma rotina desvitalizada eu estava vivendo, sem conseguir perceber as sutilezas, a
poeticidade do encontro. Certamente, uma maneira de viver tristemente os dias na escola.
Até que um dia, Íris, uma criança de outra sala, que eu conhecia desde as minhas
primeiras idas à escola, quando eu fazia iniciação científica, aproximou-se de mim e pediu para
que eu lhe contasse uma história.
Sem saber o que contar direito comecei a inventar uma história naquele momento. Usava
todo repertório de fantasia que tinha. Os momentos do intervalo se transformaram e, por vários
dias, nós nos envolvemos na trama. Viramos cavaleiros, princesas, dragão, feiticeira, entre outros.
A história ganhou o contorno de nosso encontro, lutávamos num reino fantástico contra o
mal. A princesa deveria ser salva, o bem deveria prevalecer. Íris brincava com a história e trazia
elementos fantásticos para fora dela. O dragão vinha nos visitar, a maçã poderia ser envenenada.
O tempo e espaço, ainda que pequeno, se agigantava e permitia uma verdadeira
experiência. Íris foi meu continente psíquico, meu olhar curioso e espontâneo, meu Outro
(SAFRA, 2006). Redescobri na fantasia, a espontaneidade, a gratidão, o perdão para os inúmeros
desencontros que eu estava tendo na minha sala. Não acabamos a história que começamos.
Depois do penúltimo capítulo que contei, Íris não foi mais à escola. Porém, nossos encontros de
narração deixaram marcas profundas de alteridade e companheirismo.
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Sei que nossa história não chegou ao fim em nossos encontros. Porém, sinto que em
nossas mentes, nossos momentos se presentificaram, possibilitando outros começos. Descobri a
escuta como a ponte da experiência do encontro. Senti que meu relacionamento com a sala do
projeto se transformou ao longo desse período, e graças a ele passei a me alegrar indo à escola. A
professora mudou, entrou outra em seu lugar. Com essa nova, consegui encontrar mais caminhos
internos que com a anterior.
Todas essas transformações confluíram para o último dia do projeto PIBID na sala:
Relatório de observação - 01/12/21014
Para este dia, levei o livro Mamãe Zangada12 de Jutta Bauer:

Figura 3: Ilustração de Jutta Bauer

“A partir de um tema intenso – a delicada relação entre mãe e filho –, Jutta cria uma emocionante metáfora para
mostrar o que acontece com as crianças quando levam uma bronca daquelas. A história é sobre pinguins, mas
certamente se aplica aos seres humanos. Quando leva uma bronca da mãe, o pequeno pinguim se despedaça em
pleno ar e cada pedaço do seu corpo vai parar em um lugar bem distante. Com ilustrações expressivas e texto
sucinto, a autora dá voz aos sentimentos e às fragilidades humanas ao alertar para o poder destruidor da indelicadeza.
Um livro doce, com final surpreendente, mas sem meias-palavras.” (Sinopse retirada do site da editora do livro
http://editora.cosacnaify.com.br/ObraSinopse/11017/Mam%C3%A3e-zangada.aspxAcessado em: 16/12/2014).
12
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Escolhi este livro devido ao recorrente assunto de medo sobre os pais e castigos que
apareciam em conversas anteriores.
As crianças se sentaram ao meu redor e comecei a ler o livro. Durante a leitura, ouvia
Breno dizer sobre o pinguim que se dividiu em vários pedacinhos com o grito da sua mãe: “só
pode ser uma ficção mesmo para acontecer isso”.
Após terminar de contar o livro, perguntei:
Quem já se sentiu dividido aos pedacinhos, como o pinguim? – Levantei a mão junto com
várias outras crianças. Durante a conversa surgiram inúmeras falas de como a mãe batia neles.
––– Eu apanho de espada de são Jorge – Disse Daniel.
––– Ela bate para o nosso bem, professor – Disse Giovana, seguida de outras crianças
Ouvi ao longe dizendo que a mãe pinguim amava o seu filho. Perguntei a eles se sempre
nossa mãe nos amava.
–––Tem dia que ama e tem dia que não – Disse Yumi.
––– É assim, professor, a mãe nos ama, mas quando está brava, não – Disse Manuela
Conversamos sobre a possibilidade de outras coisas nos deixarem, de vez em quando, em
pedacinhos... Que poderia acontecer com algo que nos deixasse bem triste. Bernardo citou o
momento em que seu irmão bateu nele; Manuela citou o namorado que ela viu com outra
menina.
Perguntei às crianças se o pinguinzinho sabia que a mãe iria buscar eles e me disseram
que não.
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––– Então... Nem sempre sabemos se vai ter alguém que pode juntar nossos pedacinhos
não é mesmo? Mas o importante é manter a esperança de que poderemos nos juntar
novamente… – Eu disse.
As crianças ficaram em silêncio e começaram a se dispersar com brincadeiras entre si…
Eu disse que tínhamos conversado sobre bastante coisa e que agora seria a hora da
atividade.
––– Bom, a atividade que preparei para hoje é a seguinte. Vou entregar o caderninho
para vocês responderem:
Eu já me senti em pedacinhos quando:
Eu já me senti inteirinho quando:
As crianças foram para as suas carteiras. Bernardo revelou-me sua dificuldade de
lembrar um momento em que ele se sentiu em pedacinho. Não conseguiu fazer. As demais
crianças fizeram. Mariana veio me entregar uma cartinha que continha os seguintes dizeres:
Coração partido + parafuso + martelo + serrote = coração inteiro
Você é muito especial para mim.

Hora do Brincar
Na hora do brincar, fui à frente pedir desculpas, pois eu havia esquecido a massinha (um
material que as crianças amavam). Algumas delas disseram: “tudo bem”.
As crianças pegaram os baús de brinquedos e vi que poucas queriam brincar, mas,
estavam conversando. Os meninos estavam brincando com o jogo da memória, algumas meninas
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estavam brincando com vários brinquedos de cozinha. Porém, eu sentia um vazio na sala sem as
massinhas.
Fui olhar o baú e resolvi montar um “super–zoológico” com as peças de montar. Chamei
Marisa, e ela começou a me ajudar. Logo veio a Débora pedir para brincar também.
Começamos a montar e ele estava ficando bem grande. Marisa disse que faria a frente dele
enquanto eu cuidava dos animais.
Um rinoceronte fugiu e foi parar no meio dos meninos.
––– Um animal estava à solta! – Eu disse ––– tenho que resgatá-lo!
Organizei um processo de resgate com as meninas, visto que o animal era bem perigoso
para estar fora da jaula.
O rinoceronte tentou atacar Bernardo, e chamei atenção de todos os meninos cercando o
bicho e colocando na jaula novamente. Chamei as meninas da cozinha para visitar nosso
zoológico. Logo, tínhamos vários visitantes passeando e várias engenheiras ampliando o local.
Marisa disse que não queria mais brincar devido às outras crianças que estavam
entrando na brincadeira. Ela não se dá bem com Andressa. Mas logo voltou no zoológico como
a chefe que ia dando ordens aos seus funcionários (todos nós).
Vimos um visitante que caiu morto e começamos a investigar quem foi o assassino.
Descobrimos que foi Bernardo. Conseguimos prendê-lo e ele ia trabalhar no zoológico como um
serviço comunitário.
Bernardo deveria cuidar dos animais, mas ele matou vários outros. Olhei para o ratinho
e percebi que ele estava respirando ainda. Marisa foi pegar o equipamento médico e
conseguimos revivê-lo.
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Logo, a maioria da sala estava brincando com a gente.
Foi a primeira vez que brinquei.
Este dia de “contar” e “brincar” poderia ter sido o início de uma relação com aquelas
crianças, mas foi o meu último dia. Tenho certeza de que errei muito durante o ano em que estive
com elas, porém, aprendi muito também e nada desse último brincar teria acontecido sem o que
foi construído em todos os dias anteriores.
A história do pinguim representou toda minha história de vida e da escola. Eu não tinha
percebido até lê-la novamente depois que fui embora. Diante de uma não-escuta, fui dividido em
vários pedacinhos e com o tempo e ajuda de diversas pessoas e teóricos, minhas partes foram
reunidas, costuradas e reconstruídas. Não que tenham desaparecidos todos os cortes que sofri,
mas há hoje mais tolerância para reconhecer as cicatrizes e seguir vivendo. E isso eu posso
chamar de felicidade.
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CAPÍTULO 4
Às vezes ao acordar, as sobras do sonho são mais atraentes que a realidade, e
relutamos em abrir mão.Você se sente um fantasma por um tempo... Intangível,
talvez, incapaz de tocar no ambiente ao seu redor. Ou talvez seja o sonho que o
persegue. Você fica com a promessa do próximo. Mas o ato de acordar depende
da lembrança.
[... Começa a nevar e a personagem sai para andar…].
Como é bom deixar uma marca na superfície branca. Fazer um mapa dos meus
passos... Mesmo que seja temporário. (THOMPSON, 2009, p. 572-582)

XI.
Estou a alguns dias de me formar. Inúmeros sentimentos se misturam dentro de mim.
Afinal, como me separar dos lugares e das pessoas que foram muito expressivos na minha
formação? Ainda mais sem saber direito o que virá pela frente.
Depois de cinco anos, o que ficou foi a esperança para continuar nessa jornada da escuta.
Foram tantas vivências e experiências, que estas me levaram a acreditar e a militar por uma
escuta verdadeira, significativa.
Cabe dizer que entendo a escuta de forma ampliada, que ouça o encontro, os processos
internos e as linguagens. Que ouça e permita todas as formas de expressão humana que são
externalizadas através da dança, da música, da pintura, dos olhares, das escritas, da língua, das
Libras, dos silêncios, entre outros.
Escuta é, pois, acolhimento para a expressão do inusitado de todos os outros
emudecidos, silenciados, desprezados em sua sabedoria. E então, como é óbvio, só o
outro nos permite crescer emocionalmente, porque não nascemos pensando, mas
aprendemos a pensar com a ajuda do outro: da mãe, do analista e de todos os que nos
permitem e nos ajudam a pensar (MARONI, 2008, p.30-31).
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Neste sentido, a escuta pode ser trabalhada para/com todas as pessoas, nas suas
especificidades e diferenças. Muito difícil é encontrar a experiência com uma escuta significativa
na atualidade, principalmente em uma sociedade que famílias sofrem de profundos impactos da
exclusão social (ARCHANGELO, 2003). Há poucos espaços, os vínculos são fluidos (VILLELA,
ARCHANGELO, 2013) e a escuta significativa exige vínculo, exige uma escola significativa
(VILLELA, ARCHANGELO, 2013) que, ao meu ver, faz-se presente quando há a experiência de
Benjamin discutida por Maroni (2008).
A escola significativa foi delineada por Villela e Archangelo (2013) no livro
Fundamentos da escola significativa (2013). Nele, os autores trazem apontamentos que pensam
na instituição escolar como:
(...) um espaço que cria um cenário plausível para o aluno em relação a si, aos seus
desejos, às suas aspirações, às suas fantasias e aos seus projetos, que consegue acolhê-lo
e ampará-lo em suas dificuldades, temores e frustrações e que promove, da melhor forma
possível, seu desenvolvimento intelectual, emocional e estético (p.22).

Segundo os mesmos, não há modelos de educadores que proporcionariam tais
experiências, porém, certos elementos podem favorecer a criação, enriquecimento e
fortalecimento de vínculos como, por exemplo, com o conhecimento.
Villela e Archangelo (2013) presumem três sentimentos que fazem parte dos elementos da
constituição de uma escola significativa: Acolhimento, Reconhecimento e Pertencimento. O
sentimento de Acolhimento ocorre com a percepção do aluno de que há um cuidado, por parte da
escola, direcionado ao seu bem estar e desenvolvimento integral.
A possibilidade do Reconhecimento ocorre com a relação empática e altérica entre o
conjunto escolar (gestão, professores e outros funcionários) e os alunos, suas “ações, trabalhos e
realizações” são reconhecidas e legitimadas pela instituição.
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Já o Pertencimento cria-se a partir dos sentimentos anteriores.
O sentimento de pertencimento aprofunda a percepção do aluno, em grande medida
inconsciente, de que ele pertence àquele espaço, de que a escola é seu local natural, de
que grande parte de suas oportunidades de crescimento e felicidade está ali. (VILLELA
e ARCHANGELO, 2013, p.44).

Com isso, teríamos uma escola que ofereceria um espaço psíquico que acolheria as
necessidades de seus alunos.
Ressalto que os alunos não são iguais, assim como suas experiências de vida que vão
sofrendo mudanças com o tempo. Portanto, os sentimentos citados acima serão bem variáveis na
relação aluno/escola. Não existe um espaço perfeito, que não tenha problemas, mas
(...) a perspectiva da escola significativa, bem como seu conceito e práticas que
entendemos salutares ao aluno e à educação, aborda formas de a instituição manter seu
foco no que realmente importa: a própria criança e a constituição de um ambiente
propício ao desenvolvimento, bem como ao enfrentamento e à superação de dificuldades
(VILLELA e ARCHANGELO, 2013, p.35).

Fico imaginando como seriam as minhas relações com o mundo se eu tivesse tido,
enquanto estudante, uma escola significativa que acolhesse meu silêncio, que percebesse que eu
não estava aprendendo, apesar de uma suposta nota que me dizia apto ao ano seguinte. Neste
momento, sinto uma saudade de um tempo não vivido.
Reconheço que, para treinar uma escuta significativa, há a necessidade de um suporte
institucional para o professor lidar emocionalmente com a sala de aula. Quem escuta precisa ser
escutado. Neste sentido, não é possível reduzir a não-escuta à culpabilização de um professor. No
entanto, é necessário destacá-la, se quisermos pensar a escuta na escola.
Uma passagem em uma escola com excessivos momentos de escuta estéril ou destruidora,
não nos permite um enraizamento. Não há o solo psíquico citado por Maroni (2008):
Sem solo psíquico, deixou-nos não só sem útero psíquico, capaz de gerar nascimentos
psíquicos, mas deixou–nos também sem faro, sem intuição. Sem solo psíquico,
deixamos de ter faro psíquico, já não reconhecemos nossa direção, o para quê da nossa
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existência, nossa destinação, e passamos a viver uma nova errância, constituindo-nos
como seres errantes que já não sabem para onde vão e que também já não retornam (p.
60).

Posso não ter encontrado muitos momentos de uma escuta significativa na escola, mas as
poucas que tive nela e os vários momentos na universidade, permitiram-me olhar o meu passado
e o presente reconhecendo as errâncias que teimam em gritar sua existência.
E foi assim que decidi escrever estas memórias para compartilhar minhas experiências.
Atrevo-me a parafrasear o primeiro verso do poema “A Tumba de Edgar Poe” de Stéphane
Mallarmé13:
Tal que a mim-mesmo enfim a escuta me transforma

13

Tradução de Augusto de Campos: "A tumba de Edgar Poe/ Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia, / O
Poeta suscita com o gládio erguido/ Seu século espantado por não ter sabido/ Quenessa estranha voz a morte se
insurgia! / Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia/ Um sentidomais puro às palavras da tribo, / Proclamaram
bem alto o sortilégio atribu-/Ído à onda sem honra de uma negra orgia. / Do solo e céu hostis, ó mágoa! Se o que
escrevo/ — Ideia e dor — não esculpirbaixo-relevo/ Que ao túmulo de Poe luminescente indique, / Calmo bloco
caído de um desastre obscuro, / Que este granito ao menos seja eterno dique/ Aos vôos da Blasfêmia esparsos no
futuro." In:Mallarmé. São Paulo: Companhia das Letras, 1980. p. 67
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo o que foi relatado e discutido pela personagem, não é difícil de imaginar o
quanto foi doloroso escrever este trabalho de conclusão de curso. De certa forma, percebe-se
nestas passagens da personagem, como a não-escuta esteve presente em mim e influenciou no
meu trabalho com a educação.
Além disso, ocorreu um recorte dentre as várias outras experiências que tive com estágios
e professores (encontrando uma escuta significativa ou não). Deixar estas de fora deste trabalho
foi igualmente angustiante. Porém, acredito que as histórias demarcadas pela personagem
levantaram pontos-chaves que ilustram um possível caminho percorrido entre a não-escuta e a
escuta.
Ao buscar refletir toda a escuta estéril, ou destruidora, que encontrei nas minhas
memórias e nos meus trabalhos com a escola durante a graduação, deparei-me com o
enfrentamento dos conflitos infantis que estão em mim e nas crianças com quem tive
oportunidade de trabalhar. Percebi como a não-escuta esteve e está presente, influenciando não
apenas meu próprio trabalho com a educação, mas, também, e coincidentemente, o trabalho que
vi sendo desenvolvido e disseminado nela.
Uma escuta significativa torna vivo o eu, as pessoas e o ambiente em nós mesmos. Ao
torná-los vivos, podemos significá-los, apreendendo-os e evitando que sejam empobrecidos.
Embora fundamental para o desenvolvimento humano, tal escuta não parece ser facilmente
encontrada na escola.
Eu não sei os motivos que me levaram a escolher o curso de Pedagogia, porém, acredito
que ainda busco algo que não tive. Ou, se eu tive, perdeu-se em meio aos inúmeros
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desentendimentos ou não-escuta que ocorreram na minha passagem pela escola. Porém, voltando
a Platão e Maroni, se o desejo reside na falta, continuo em busca de processos significativos.
Neste cenário, há a chance de inúmeros encontros futuros que permitirão o sentimento de
integridade, mesmo sabendo que permaneço dividido em muitos momentos.
Na profissão que escolhi, ainda há a permissão do tempo da experiência, e com ele a
possibilidade de um encontro real com o outro. Porém, há inúmeras dificuldades relacionadas à
condição de trabalho, formação continuada insuficiente, desvalorização da profissão, entre outros
problemas com a educação contra os quais estamos constantemente lutando.
Cabe ressaltar que a forma como se dá a escuta é influenciada por inúmeras condições
históricas, psicológicas, sociológicas, antropológicas e outras formas de compreensão do mundo.
O objetivo deste trabalho não foi discutir todos os aspectos que nela está presente, mas
possibilitar um questionamento de como o ser humano está marcado pelas experiências com
outro.
Além disso, representou para mim o reconhecimento e análise de inúmeras bagagens que
ficaram escondidas no sótão da minha psiquê, da minha alma.
No fim, não é um “fim” realmente. São mais questões do que respostas

63

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARCHANGELO, Ana. Exclusão social e exclusão escolar da perspectiva da emoção. In: 26ª
Reunião Anual da Anped - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação,
2003, Poços de Caldas-MG. Anais da 26ª Reunião Anual da Anped - Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: ANPED, 2003. p. 209-209.

ARCHANGELO, Ana; CHEVBOTAR, Aletéia E. A. (no prelo). Algumas considerações sobre
a difícil tarefa de se tornar um professor contador de histórias.

ARCHANGELO, Ana (Org.); ROSSETTI, S. S. (Org.); MONDELLI, M. T. D. (Org.);
MOREIRA, M. C. M. (Org.); LIMA, H. P. (Org.); PEREIRA, D. D. R. (Org.) . Professores que
não jogaram a toalha. 1. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. v. 1. 177p.

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio (Coaut. de) et al. Mallarmé. 2. ed. São Paulo, SP:
Perspectiva, 1980. 194 p.

BAUER, Jutta. Mamãe zangada. Tradução de Irene Fehrmann. São Paulo, SP: Cosac Naify,
2008. 1v.

BECHDEL, Alison. Você é minha mãe?: um drama em quadrinhos (2012) 1. Ed. São Paulo, SP:
Quadrinhos na Cia, 2013. 294p

BION, W. R.. Uma teoria sobre o pensar (1967). In: Estudos Psicanalíticos Revisados (Second
Thoughts). Rio de Janeiro, Imago, 1994.

BOTELLA, César. Introdução Geral In: Reverie-Revista de psicanálise (Órgão Oficial do
Núcleo Psicanalítico de Fortaleza). Fortaleza, v. 1, n. 1, 2007. p. 57-59.

CARROLL, L. Aventura de Alice no país das maravilhas. In:______. Aventuras de Alice no
País das Maravilhas; Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar,
2009.
64

CLARKE, Simon. Identificação projetiva: do ataque à empatia. In: Nuances: estudos
sobreeducação. Presidente Prudente, ano VIII, n°.08, set.2002. p. 11-32.

FIGUEIREDO, Luís C.. Escutas em análise. Escutas poéticas. Palestra proferida sobre a Escuta
Poética na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. São Paulo - SP, em 30 de novembro
de 2013.

FREUD, S. A psicoterapia da histeria (1895). In: BREUER, J.; FREUD, S. Estudos sobre a
histeria. Edição Standard Brasileira das Obras Completas. v.II Rio de Janeiro: Imago, 1990.

__________. Perspectivas futuras da técnica psicanalítica (1910). In: FREUD, S. Edição
Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. XI. Rio de Janeiro: Imago,
1996.

__________. A dinâmica da transferência (1912) In:__________. Edição Standard das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

__________. Recordar, Repetir e Elaborar (1914) In:__________. Edição Standard das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

__________. Além do Princípio de Prazer (1920). In:__________. Edição Standard das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.II, Rio de Janeiro: Imago, 1996.

GREEN, André (1994). Um psicanalista engajado: conversas com Manuel Macias. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1999.

KLEIN, Melanie. Notas sobre alguns mecanismos esquizoides (1946). In KLEIN, Melanie.
Inveja e gratidão e outros trabalhos (1946-1963). 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1991. 398 p.

__________. Influências mútuas no desenvolvimento de ego e id (1952). In: __________.
Inveja e gratidão e outros trabalhos (1946-1963). 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1991. 398 p.

65

__________. Sobre a identificação (1955). In: __________. Inveja e gratidão e outros trabalhos
(1946-1963). 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1991. 398 p.

__________. Sobre a saúde mental (1960). In: __________. Inveja e gratidão e outros trabalhos
(1946-1963). 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1991. 398 p.

MACEDO, M. M. K. & FALCÃO, C. N. B. A Escuta na Psicanálise e a Psicanálise da Escuta.
Psychê, v.15, n.19, 2005. p. 65-76.

MARONI, A. A. E por que não? Tecendo outras possibilidades interpretativas. Aparecida:
Idéias e Letras, 2008. 102p.

MILLER, Alice (1979). O Drama da Criança Bem Dotada. São Paulo: Summus, 1994.

OGDEN, Thomas. Reverie e interpretação: captando algo humano. São Paulo: Escuta, 2013.

PARSONS, Michael. Sobre a reverie In: Reverie-Revista de psicanálise (Órgão Oficial do
Núcleo Psicanalítico de Fortaleza). Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 73-76. 2007.

PASTORE, Jassanan A. D. A escuta psicanalítica em instituições. In: PASTORE, J. A. D.
(Org); SOARES, S. S. G. S. (Org.). O psicanalista na comunidade. São Paulo: Sociedade
Brasileira da Psicanálise de São Paulo, 2012.

POE, Edgar Allan. Historias extraordinárias. Tradução de Brenno Silveira. São Paulo, SP:
Nova Cultural, 2003. 414 p.

QUINODOZ, Jean-Michel. Ler Freud: guia de leitura da obra de S. Freud. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2007. 328 p.

REZENDE, Antônio Muniz de. Bion e o futuro da psicanalise. Campinas, SP: Papirus, 1993.
300 p.

66

SAFRA, Gilberto. Desvelando a memória do humano: o brincar, o narrar, o corpo, osagrado, o
silêncio. São Paulo: Edições Sobornost, 2006.

SIMON, Ryad. Um passeio com Melanie Klein. Viver: Mente & Cérebro. Coleção Memória da
Psicanálise: Melanie Klein. São Paulo: Duetto Editorial, vol. 3, set. 2006. Disponível em:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fappsi.com.br%2Ffotos%2F%257BC250D2D7-D30B-47F1-9860D959473ED668%257D_UM%2520PASSEIO%2520COM%2520MELANIE%2520KLEIN.doc
&ei=ZKKRVM7tIcirgwTm34C4BQ&usg=AFQjCNE6nOBexKeSfHt1Rm4OLoGBrEKTPA&si
g2=uK8M3TIp3IiLS-eaE3-u6w&bvm=bv.82001339,d.eXY. Acessado em: 17/12/2014

THOMPSON, Craig. Retalhos: um romance ilustrado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

VILLELA, Fabio Camargo Bandeira; ARCHANGELO, Ana. Fundamentos da escola
significativa. São Paulo, SP: Edições Loyola, 2013. 140 p.

WINNICOTT, D. W. . A criança e o seu mundo. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1975. 270p.

WINNICOTT, D. W. (1987). A mãe dedicada comum. In Os bebês e suas mães. São Paulo:
Martins Fontes, 2002c.

ZIMERMAN, David E. Bion da teoria a pratica: uma leitura didática. 2. ed. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2004. 349 p.

67

ANEXO

Num reino bem distante, havia um rei muito poderoso e 4 princesas. Num certo dia, a
mais nova delas, que se chamava Isabela, saiu do castelo e se perdeu da sua família. As irmãs,
Violeta, Margarida e Rosa, foram até o grande rei pedir para que ele ajudasse a encontrar
Isabela. Porém, como se dizia no reino, o rei tinha uma postura muito má e não ligava para suas
filhas. De fato, as irmãs nada conseguiram e quem estava no castelo disse que o Rei esbravejou
dizendo:
––– Eu disse a vocês para que nunca saíssem do castelo, agora esta que se perdeu não
terá o direito de retornar a sua casa.
As irmãs ficaram muito comovidas e tristes com o que estava acontecendo. Uma delas se
lembrou da feiticeira que morava no reino. Talvez ela pudesse indicar o caminho que estava
Isabela e as princesas poderiam convocar um cavaleiro para sair em busca de Isabela.
Ao anoitecer, as princesas saíram do castelo escondidas e foram até a cabana da
feiticeira. A mais nova, Rosa, estava com muito medo do que poderia acontecer e não queria ir,
porém, Violeta, a mais velha, insistiu que todas fossem juntas. De fato, Violeta era a mais
corajosa. Porém, ela respirou fundo e entrou.
A feiticeira que estava no porão sentiu a presença das princesas e já sabia de tudo que
estava ocorrendo. A princesa Isabela sumiu e essa era a chance dela de ganhar um bom
dinheiro. Tramou sequestrar a princesa antes que o cavaleiro alcançasse a Isabela.
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O sinal tocou. Hora de ir embora. Eu prometi a Ísis que eu iria continuar na próxima
semana. Antes de ir embora Ísis correu até mim, entregou-me uma maçã e disse:
– Toma! Cuidado para não ser envenenado.
***
As 3 princesas, Violeta, Margarida e Rosa, foram já estavam dentro da casa da feiticeira.
Violeta, a mais corajosa, chamava pela Feiticeira. Rosa, a mais medrosa, pedia para ir embora.
Margarida apoiava Violeta nesta missão.
A feiticeira que não era nada boba, já havia olhado no seu cristal mágico para procurar
pelo paradeiro de Isabela. Mas, algo estranho estava acontecendo, tinha algo de muito nebuloso
e poderoso que estava perto da Isabela. Assim, a feiticeira não sabia exatamente o local que a
princesa estava, ela só sabia que Isabela estava no Sul.
A feiticeira foi até as irmãs.
––– Olá queridas princesas, como vocês estão? Em que posso ajudá-las?

– Como é essa feiticeira? – perguntou Ísis
– Então, ela não é nada parecida com as bruxas dos desenhos. Na verdade, ela era bem
elegante, tinha umas mechas cinza no cabelo e era muito bonita.

Violeta foi a primeira e única a falar. As outras duas irmãs nem conseguiam respirar
direito.
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––– Olá Semna, sabemos que és uma poderosa feiticeira. Nossa irmã se perdeu e a
queremos de volta. Poderia nos ajudar? Mostrar a nós o caminho que devemos tomar para
encontra-la?
––– Ó minhas queridas, que notícia triste que me trazem. Mas, é claro que eu poderia
ajudar. Mas, saiba que minha ajuda terá um preço.
––– Que preço? – Perguntou Violeta.
––– Não vamos falar sobre isso agora. O mais importante é encontrar sua irmã.
A feiticeira pegou seu cristal mágico e começou olhá-lo com grande seriedade. As irmãs,
curiosas se aproximaram, mas, nada conseguiam ver.
––– Vejo uma enorme força maligna em volta da sua irmã, não consigo ver ao certo o
local em que ela se encontra... Mas, só uma coisa posso lhes dizer, para o norte deve seguir se
quiser encontrar a sua preciosa irmã.

––– AHHHHHH, Ela mentiu!!!!!! – Exclamou Ísis.
––– Pois é, olha como é essa feiticeira...
***
As irmãs sabendo mais ou menos a localização da princesa Isabela, convocaram no dia
seguinte o grande cavaleiro do reino Isildur.

––– Ele não pode se chamar Leôncio? – Perguntou Ísis.
––– Pode sim!
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Então, no dia seguinte, convocaram o grande cavaleiro Leôncio. E o enviaram em busca
da princesa Isabela que, segundo a feiticeira, estava no norte.
A feiticeira correu para pegar seu dragão de estimação...

––– Podemos chamar de Isildur o dragão? – Perguntou Ísis
––– Mas é claro que sim!

Então, a feiticeira correu para pegar seu dragão Isildur e voou para o sul, o verdadeiro
sentido que a princesa Isabela estava.
Nós sabemos que o cavaleiro está indo para o norte e a feiticeira para o sul. Agora
vamos acompanhar a jornada do cavaleiro primeiro. Leôncio era um cavaleiro muito honrado e
nunca iria desistir de salvar a princesa Isabela. Ele tinha uma grande dívida de gratidão com o
reino e estava disposto a pagá-la. Mesmo desconfiando do que a feiticeira disse, cavalgou por
dias e dias, entre sol e chuva, entre floresta e deserto. Até que um dia, numa noite bem clara
devido à lua, chegou numa grande clareira e viu que tinha um anão amarrado no chão.
––– Quem és tu? Diga-me! – Disse o cavaleiro
O Anão não conseguia falar nada, parecia que ele estava preso por um grande feitiço.
––– Eu me chamo Leôncio e estou atrás da princesa Isabela. Você a viu passando?
O Anão nada respondeu.
––– Se eu te salvar você poderá me ajudar?
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O Anão acenou positivamente. O cavaleiro ergueu sua espada e bateu com a maior força
que tinha. A espada bateu em algo parecido com um campo de força e voou para bem longe. O
barulho fez várias aves voarem. Leôncio sentiu que tinha acordado algo a mais. Não estava
errado. Ele começou a ouvir árvores sendo despedaçadas e o chão começou a tremer
ritmadamente. Alguém estava se aproximando. Alguém muito grande. Leôncio correu para pegar
sua espada. Assim que a alcançou ela, um grande tapa o atingiu fazendo rolar a vários metros
de distância.
Era um grande ogro, Leôncio sentiu que não podia com ele. Mas, mesmo assim começou
a lutar. Lutaram por horas e horas a fio. Nenhum dos dois desistia. Leôncio queria salvar o anão
e o Ogro queria mais uma criatura para seu jantar. Horas e horas se passaram. Leôncio já
estava sem força nenhuma e caiu num pequeno buraco. O grande Ogro viu a oportunidade de
matá-lo, enfim. Pegou sua grande estaca e quando estava bem próximo de atingi-lo, o sol nasceu
e os raios o transformaram em pedra.

––– Nossa, eu não sabia disso! – Disse Ísis.

O campo em volta do anão se desfez e ele foi até Leôncio e disse:

“Jovem Cavaleiro que me salvou
Eternamente lhe serei grato,
A duras penas lutou
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E não deixarei de cumprir nosso trato

Agora tenho que ir embora
Minha família há muito tempo me procura
Mas, não temas que ainda chegará a hora
De encontrar a princesa com grande desenvoltura”

Ao dizer isso, o anão curvou em cumprimento ao cavaleiro e sumiu. Leôncio não
entendeu nada, pensou que o anão pudesse ajudá-lo, mas pensou que tudo era uma grande
enganação. Estava tão cansado que mal conseguia andar, não sabia mais se iria encontrar
Isabela. Quando estava pegando sua espada no chão, achou um bilhete.

“Querido Cavaleiro, quase esqueci de lhe avisar
Para o lugar errado lhe enviou a feiticeira.
Esta queria apenas te enganar.
Vá para o Sul, que lá a princesa é prisioneira.”

Assim, Leôncio viu que aquele não era qualquer anão. Estava contente pela nova direção
que o anão lhe informou, nunca confiara mesmo na feiticeira. Sabia agora que tinha que ir para
o sul e nada iria detê-lo.
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***
A feiticeira voou e voou para o sul. De repente começou a nevar muito forte e tudo ao seu
redor começou a se transformar em gelo. Pela primeira vez a feiticeira ficou com medo. Estava
sentindo uma presença muito forte.
––– Quem se atreve a entrar no meu território??? – Disse uma voz muito forte que ecoou
por todas as montanhas.
A feiticeira e seu dragão viram uma sombra gigantesca, que alcançava as nuvens se
mexendo. E lá embaixo, num buraco estava Isabela, dentro de um globo de luz, tremendo.
Aparentava estar perdendo toda sua vitalidade.
***
––– Eu sou a grande feiticeira!!! – Seu grito ecoou por todas as montanhas ––– Eu exijo
que me devolva a princesa!!! Ela me pertence!
––– MUAHAHAHAHAHAHA Você acha mesmo que pode me derrotar??? – Disse a
sombra ––– Você é uma mosca diante da minha força!!!
A feiticeira e Isildur sobrevoaram a grande sombra enquanto ela ia fazendo seus feitiços.
Uma grande tempestade se aproximava. Logo, estavam dentro de 10 furacões que cercavam a
feiticeira, Isildur e a grande sombra.
––– Fale seu nome criatura abominável – Disse a feiticeira soltando raios azuis de suas
mãos, atingindo a grande sombra.
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––– Você acha que esses poderes fracos podem fazer alguma coisa comigo? – Gritou a
grande sombra, dando um imenso soco na direção do dragão – Eu sou o grande Dracna e você
sofrerá as consequências de sua insolência!
O dragão desviou do soco, deu a volta pela sombra, subiu o mais alto que podia e
mergulhou.
––– Ataque Isildur!!!!!!! – A feiticeira deu a ordem apontando para a grande sombra.
Isildur encheu todo seu pulmão de ar e soltou todo seu poder em labaredas de fogo. A
grande sombra riu novamente.
––– AGORA CHEGA!!! – Disse a grande sombra dando um soco no chão.
Uma grande luz saiu de sua mão e foi na direção da feiticeira. Não deu tempo de desviar
e a feiticeira tomou em cheio o poder daquela bola de luz.
––– Eu te avisei!!! – Disse a grande sombra ––– Agora, perderá todo seu poder. Ele me
pertence. Andarás pelo mundo como um mero mortal.
A feiticeira sentiu todo seu poder se esvaindo e caiu do dragão, desaparecendo na
floresta que tinha ali perto.
Longe dali, no reino das princesas. O Rei acordou soando frio. Ele havia se libertado do
poder que a feiticeira tinha jogado dele anos atrás. O Rei mandou chamar suas filhas e começou
a pedir desculpas, dizendo que não tinha controle sobre sua vontade. As princesas choraram e se
alegraram ao ter o grande Rei de volta.
O Rei olhou pela janela e disse:

75

––– Já fiz vocês sofrerem muito. Está na hora de eu pagar pelos meus erros. Vou resgatar
a minha filha Isabela, onde quer que ela esteja.

––– Está na hora de acabar a história por hoje – Eu disse.
––– Ah não professor, só mais um pouquinho!
––– Não dá, tenho que ir para a sala, dá próxima vez continuamos!!!

***
Leôncio avançava para o sul na maior velocidade que conseguia de seu cavalo. De
repente viu lá no alto um dragão que voava apressado, parecendo fugir do sul. Leôncio
reconheceu que era o dragão da feiticeira devido à marca que tinha na perna. Não pensando
duas vezes, desceu do cavalo e pegou a estaca do ogro que amarrara em seu cavalo.
Girou três vezes com a estaca e lançou na direção do dragão. Acertou-o em cheio e o
Dragão caiu. Leôncio não acreditou na sua sorte e força, subiu em seu cavalo e foi na direção
da queda do dragão.
Ao chegar, Isildur mal conseguia respirar.
––– Se eu não estivesse tão cansado eu te comeria agora humano – Rosnou o Dragão.
––– Mas, agora eu que tenho sua vida em minhas mãos – Disse Leôncio aproximando sua
espada da garganta do Dragão ––– Comece a falar tudo o que sabe sobre a feiticeira.
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Isildur contou tudo o que aconteceu e Leôncio ficou assustado. Como a grande feiticeira
foi derrotada? Isabela estava em grande perigo e ele tinha que salvá-la. Porém, teria todo o
cuidado para se aproximar de Dracna.
Leôncio deixou Isildur viver e subiu em seu cavalo. Deveria correr o máximo que podia.
Dois dias depois, Leôncio reconheceu as montanhas congeladas citadas por Isildur e
desceu de seu cavalo. Iria a pé a partir dali, todo cuidado seria pouco. Leôncio estava morrendo
de frio, mas, não conseguia parar para pensar nisso. Seu medo era muito maior. Subiu a
montanha e de longe conseguiu ver Dracna e a princesa Isabela. Não conseguia acreditar no
tamanho de Dracna. Era muito maior do que seus olhos já viram.
––– Quem ousa invadir o meu território??? – Gritou Dracna
Leôncio se desesperou por um momento. Como ele foi descoberto. Mas, logo ouviu uma
trombeta que reconheceu como sendo do reino. Lá em baixo estava o rei e seu exército
preparado para guerra.
A armadura dourada do rei refletia o sol e inspirava Leôncio.
––– “O rei voltou” – Pensou o cavalheiro.
––– Sei que derrotaste a grande feiticeira, poderoso Dracna – Gritou o rei ––– E por isto
te agradeço. Eu estava enfeitiçado por aquela bruxa. Mas agora estou livre e quero minha filha
de volta!!! Você a devolverá para o reino.
––– MUAHAHAHAHAHA!!! Acha mesmo que pode me derrotar pequeno rei??? – Disse
Dracna ––– Você morrerá e levará todo seu reino consigo!
O Rei olhou para seus cavalheiros.
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––– CAVALHEIROS do meu reino – Gritou o Rei ––– Este ser roubou de nós nossa
princesa. Sei que errei e estive longe por muito tempo e algum de vocês devem estar
desconfiados de mim. Mas, estou aqui e peço-vos que traga a princesa de volta ao seu reino.
Peço que se lembrem da promessa que fizeram quando se tornaram cavalheiros. Enfrentaremos
a morte se for preciso para cuidar de cada um de nosso reino. À MORTEEEE!!!!!!
––– À MORTEEEEEE – Gritaram os cavalheiros.

Ísis se empolgou com a história e disse que o rei disse ao cavalheiro que nada iria detê-los.

O exército do rei foi ao ataque. Dracna, vendo isso, riu novamente e se transformou em
uma imensa aranha.

––– De que tamanho professor – Disse Ísis.
––– Do tamanho da escola toda – Respondi.
––– Nossa!!!

Leôncio de seu lugar viu o exército ser derrotado e sentiu medo. Viu o Rei pedir para
recuar e a grande aranha ir atrás dele. Mas, não conseguia deixar de se sentir emocionado com
tudo aquilo, lembrou-se de quando era criança e via o rei entrar com seus cavalheiros e suas
armaduras. Tinha prometido a si mesmo se tornar um e agora que era o melhor do reino não iria
dar as costas ao sofrimento do Reino. Saiu correndo na direção da aranha. Alcançou um monte
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que dava para pular em cima dela e assim o fez. Leôncio corria em cima da aranha até alcançar
sua cabeça e enfiou a sua espada nela.
A aranha deu um grito e se tornou sombras novamente. Leôncio foi jogado longe e
desmaiou.

***
––– Acorde – Leôncio ouviu uma voz ao longe ––– Acorde! Você não morrerá agora.
Leôncio acordou e viu que era o Anão que o chamava. Era noite e Leôncio estava caído
no campo de batalha, distante do local de Dracna.
––– Fui derrotado Anão. Eu não tenho forças o suficiente. Sou fraco! – Disse Leôncio
chorando e dando socos no chão.
O Anão o olhou e disse:
––– Não é hora disso! A princesa não foi salva ainda. Olhe lá – Disse apontando para
long. ––– Você foi corajoso o suficiente para atacar a aranha.

Leôncio forçou sua vista e conseguiu ver Isabela chorando dentro da bolha que a
envolvia

––– Eu sou a Isabele – Disse Ísis.
––– Ah é? – Eu disse ––– Vamos lá ver como o Leôncio conseguirá salvá-la.
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––– Jovem cavalheiro, ainda não será hora de resgatá-la – Disse o Anão ––– Dracna
dorme, mas deixou inúmeras armadilhas para acordar caso alguém se aproxime. Você deixou
uma grande ferida nela e por ela que você conseguirá derrota-la.
––– Mas, como farei isso? Não tenho mais arma e nenhuma nem força para isso... –
Disse o cavalheiro
––– Escute-me bem! Deverás seguir a estrela que cai. Nela achará a arma mais poderosa
do mundo – Disse o Anão apontando para o céu.
Neste momento Leôncio viu uma luz muito forte caindo atrás da longínqua montanha
chamada Lítuen.
––– Quanto à força, você deverá seguir isso aqui – Disse o Anão apontando para o
coração de Leôncio.
Leôncio levantou olhou para o local que a princesa estava presa e disse:
––– Eu prometo que irei voltar. Vou te salvar!
Leôncio foi atrás de seu cavalo e partiu para mais uma jornada.
Enquanto isso no palácio do reino, O rei chorava e clamava por um milagre. Estava
ferido e rodeado pelas demais princesas.
––– Não chore papai! Ainda não temos notícias do nobre cavalheiro Leôncio. Tenho
certeza que ele está vivo e dará um jeito de resgatar nossa irmã – Disse Violeta.
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Dois dias se passaram e o Rei já estava em pé novamente e começava a reunir um
exército muito maior que o anterior. Tinha pedido ajuda aos demais reinos e todos o atenderam.
Dracna também já tinha causado inúmeros desastres nos outros reinos.
––– Dessa vez, vamos conseguir derrotar aquele monstro.
Voltando ao Leôncio. Finalmente ele chegou ao pé da montanha Lítuen. Estava diante de
um abismo imenso e lá no meio viu uma pedra caída. Dentro dela, saía uma luz. Era uma pedra
que brilhava. Assim que a pegou, Leôncio sentiu todo o seu poder crescer e a pedra o revelou
como deveria ser usada.
Leôncio tocou com a pedra na sua espada e viu-a brilhar e se tornar a mais bela espada
que tinha visto.
––– Você tem um coração nobre, jovem cavalheiro – Disse a estrela ––– É por isso que
vou ajuda-lo.
O exército do rei indo de um lado e Leôncio do outro. Não perca o próximo e último
capítulo da nossa história!

O sinal tocou.
––– Ahhhh professor!!!! – Disse Ísis.
––– É Ísis, eu tenho que ir agora, a professora já está chegando... Mas, assim, próxima
segunda não falta eihn! Vamos terminar!!!
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Ísis olhou para mim com um olhar que não sabia se ia voltar mais à escola. Levantando
seus ombros, saiu correndo para a sua aula. Deu-me a impressão que este seria nosso último
dia… E, realmente, foi.
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