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APRESENTAÇÃO  
 

O presente Trabalho de Final de Curso faz parte do requisito para a obtenção do 

título de licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília.  

Orientada pela Profª Drª Inês Maria Marques Z. P. de Almeida, com um enfoque 

na relação Psicanálise e Educação, o trabalho é  constituído por três partes, sendo desta 

forma uma monografia composta por pesquisa e descrição acerca de um tema.  

Na primeira parte encontra-se o Memorial Educativo, um dispositivo para a 

elaboração das vivências. Em especial as escolares e não só trazendo a tona memórias e 

recordações, mas ressignificando experiências. Na reflexão de minha trajetória pessoal  

increve-se a escolha do tema e a preferência por algumas disciplinas ao longo do curso.  

O desenvolvimento e a análise dos dados compõem a segunda parte desse 

trabalho. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do DF no primeiro semestre 

de 2011 no Projeto 4 (Estágio Supervisionado), através do curso de extensão “O lugar 

do infantil na formação de professores e alunos das séries iniciais”. Ainda que a 

proposta tenha sido pensada para os docentes e alunos, nesse trabalho optou-se pelo 

recorte metodológico centrado tanto nos alunos para os quais foram planejados e 

realizados diversos encontros com crianças do 3 ano,  quanto as análises e olhares das 

professoras sobre o filme que abordava a questão da sexualidade infantil, com possíveis 

repercussões nas relações com os alunos. 

Como desdobramentos, temos como Referenciais Teóricos capítulo I, Psicanálise 

e Educação, capítulo II, Das atividades: uma breve fundamentação teórica e o capítulo 

III a Metodologia aplicada para o levantamento dos dados, suas análises, os resultados 

obtidos e finalmente as Considerações Finais. 

Por fim, na terceira parte da monografia estão minhas perspectivas profissionais e 

o relato de meus anseios para meu percurso pessoal/profissional. 
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RESUMO 

 

 Este trabalho foi realizado com base no Projeto 4 (Estágio Supervisionado) e com o 

curso realizado no primeiro semestre de 2011 em uma escola pública do DF: “O lugar 

do infantil na formação de professores e alunos das séries iniciais’’. Foi dividido em três 

partes, sendo a primeira o Memorial Educativo, a segunda parte a Fundamentação 

Teórica, os objetivos do trabalho, a metodologia, a análise dos dados e as Considerações 

Finais, a terceira parte é constituída das Perspectivas Futuras. Na centralidade do projeto 

e pesquisa realizada, buscou-se compreender e analisar o lugar do infantil na história de 

vida dos professores e alunos, utilizando os saberes advindos do aporte psicanalítico. 

Neste sentido, através da abordagem psicanalítica e do curso de extensão para os 

professores (inscrição voluntária e gratuita), foram pensadas diversas atividades tanto 

para os docentes quanto alunos. Dentre as mais interessantes, certamente, configuram-se 

os desenhos através dos quais compreendemos que aspectos inconscientes  das crianças 

comparecem, ressaltando-se questões como sexualidade infantil. Os desenhos das 

crianças são reveladores de aspectos inconscientes e podem auxiliar os professores a 

conhecer um pouco mais de seus alunos, quando este (re)conhecimento for desprendido 

de preconceitos e paradigmas.  Assim, dentre as atividades solicitadas aos professores, 

neste trabalho, o recorte para estudo e interpretações centrou-se na análise do filme em 

que a questão da sexualidade infantil na trama cinematográfica envolve a criança-aluno, 

pais , professores e ambiente social provocando análises preciosas. Como conclusão 
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final, podemos considerar que o saber da psicanálise não oferece garantias para ser bom 

professor, pois o limite da educação por ela revelado  reside no fato de que não se submete 

o inconsciente, não há modelos do “bem fazer” na prática pedagógica, mas pensamos que 

possa contribuir  para que a educação seja repensada, partindo da verdade de si mesmo, do 

lugar do infantil na constituição do sujeito- professor e sujeito-aluno. 
 

  Palavras-chaves: educação, psicanálise, desenho infantil, inconsciente, filmes, 

sexualidade infantil. 

ABSTRACT  

 

  

 

This work was carried out based on the Project 4 (Supervised) and the course held in the 
first half of 2011 in a public school in DF: "The place of children in the training of 
teachers and students in early grades.'' It was divided into three parts, the first Memorial 
Education, the second part of the theoretical, the work objectives, methodology, data 
analysis and the final considerations, the third part consists of the Future Prospects. The 
centrality of design and research, we sought to understand and analyze the place of 
children in the life story of teachers and students, using the knowledge coming from the 
psychoanalytic contribution. In this sense, through the psychoanalytic approach and the 
extension course for teachers (and free voluntary registration), several activities were 
designed for both teachers and students. Among the most interesting, certainly, the 
drawings are configured through which we understand that the unconscious aspects of 
the children attend, highlighting issues such as childhood sexuality. Children's drawings 
are revealing aspects of unconscious and can help teachers learn more of their students, 
when it (re) cognition is detached from prejudices and paradigms. Thus, among the 
activities required of teachers in this work, the clipping to study and interpretations 
focused on the analysis of the film in which the issue of child sexuality in the film plot 
involves children and students, parents, teachers and social environment causing 
precious analysis . As a final conclusion, we consider that knowledge of psychoanalysis 
makes no warranties to be good teacher, since the limits of education revealed it lies in 
the fact that the unconscious does not submit, there are no models of "doing well" in 
pedagogical practice, but we think we can contribute to education to be reconsidered, 
based on the truth of yourself, place the child in the constitution of the subject teacher 
and the student-subject. 
 
Keywords: education, psychology, children's drawing, unconscious, movies, infantile 
sexuality. 
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                                                                                                              I PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL EDUCATIVO  

                São tantas marcas que já fazem 

      parte do que eu sou agora... 

                                                           Herbert  Vianna 

 

 Após poucos anos de casados, eis que vem a surpresa... Diante de um evento não-

normativo, acredito que foi assim que a notícia da gravidez da minha mãe, já na casa 

dos 40 anos, foi tida pela família: um momento de muita surpresa e alegria. Sei que, 

desde a vida intra-uterina, sempre fui muito amada e desejada. Talvez seja esse um dos 

motivos por ser tão ligada aos meus pais e às pessoas que cuidaram de mim. 

 Meu nascimento ocorreu no dia 8 de fevereiro de 1991, uma sexta feira de carnaval. 

Todos os outros partos do hospital foram marcados para o mesmo dia. Nasceram 9 

meninos, sendo eu a única menina. Desde o 

nascimento, sempre única. A única filha do casal Any Pereira de 

Menezes e Hamilton Antonio de Medeiros. 

  Como meus pais trabalhavam o dia todo, fui criada por 

minha tia, que até hoje chamo de mãe. Afinal, ela é responsável por boa parte daminha 

educação e esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida,em 

especial,da minha infância. 

   Hoje, me sinto privilegiada por ter duas mães, apesar de, na 

adolescência, não entender bem o porquê de todos os meus amigos irem almoçar com 

suas famílias, enquanto eu sempre tinha que ir para a casa da minha tia.  
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  Não entendia o fato de, nas inúmeras reuniões de pais da escola, só a minha tia estar 

presente. Até nas vezes em que eu ficava doente na escola, meus pais dificilmente 

estavam presentes. 

    Minha mãe-tia é também mãe de meus dois irmãos-primos, Cecília Tereza de 

Menezes Oliveira e Jorge Aurélio de Menezes Rodrigues, com quem aprendi a 

compartilhar, brincar, conviver, brigar, e conseqüentemente, por serem mais velhos que 

eu, foram eles que me introduziram na vida escolar. 

 Antes mesmo de começar a estudar, já treinava nas paredes de casa 

alguns desenhos. Acho que os fazia escondida dos meus pais e não me 

lembro de brigarem comigo pela “arte” feita em todo canto da casa. 

 Quando mudamos para a nossa nova casa, tiveram que pintar meus rabiscos. Mas 

meus pais os fizeram de bom grado e sem reclamar.  

 Fui crescendo e sempre senti muita vontade de ir para a escola.  Não entendia porque 

meus primos iam e eu não. Já me sentia grande o suficiente para ir também. Comecei a 

estudar aos quatro anos, em 1995. Achava muito chato ter que dividir a atenção da 

professora com mais um monte de colegas. A única recordação que tenho dela era o seu 

cabelo curto, igual ao da minha mãe na época. 

  Algo que eu gostava na escola era poder sentar com mais três coleguinhas. Era um 

ótimo momento de socialização, mesmo com a professora pedindo para que fizéssemos 

silêncio o tempo todo. 

  Na primeira escola, estudei até os seis anos. Lá aconteceu um fato que, até hoje, 

nunca esqueci: a instituição oferecia aos pais dos alunos a opção de pagarem uma taxa 

para que pudéssemos comer sempre do lanche da escola, embora também pudéssemos 

levar comida de casa quando desejássemos. 

  Minha mãe sempre preparava o lanche pra mim, mas eu gostava mais do pão de 

queijo quentinho que os meus colegas comiam. Ninguém entendia como algumas vezes 

meu lanche ia e voltava intacto... 

   Até que, um dia, eu estava comendo um cachorro quente da cantina na escola quando 

a professora resolveu abrir a lancheira de um coleguinha que era igual à minha e me 

desmascarar na frente de todo mundo. Há tempos eu comia o lanche da escola sem 

ninguém saber. Contaram para minha tia e meus pais pagaram a taxa. 
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  Não me recordo de ninguém ter conversado comigo sobre a minha atitude, 

mas me senti tão envergonhada que não esqueço jamais da professora 

abrindo a minha lancheira na frente de todo mundo. Foi uma das 

situações mais constrangedoras de toda a minha vida. 

 Fiquei dois anos na minha primeira escola (1995 e 1996) e, apesar de me sentir um 

desastre em algumas atividades (como passar barbante nas letrinhas, pintar sobre o 

pontilhado etc.), houve recomendações para que eu “pulasse” um ano, o Jardim 3.  

 Dessa forma, quando mudei de escola, aos seis anos, fiz várias avaliações para poder 

cursar, com essa idade, a 1ª série. Essa experiência, entretanto, foi um tanto quanto 

frustrante. Apesar de a direção ter me aprovado, a professora me tratava muito mal sem 

nenhuma explicação. Talvez por eu ser a mais nova.  

 Mas o fato é que eu adorava estudar na nova escola porque lá me sentia grande. 

Afinal, era a escola dos meus primos “grandes”. 

  Lembro-me que, no livro didático, estava escrito “Para Crianças a partirde 7 anos” ou 

algo do tipo. A professora falava toda aula “menos pra você, Bárbara”. Mesmo com o 

tom de brincadeira, esse incidente gerou uma enorme confusão e acabei voltando para a 

primeira escola. Sentia-me burra ao pensar que tinha sido “reprovada”, mas não sabia ao 

certo o que realmente tinha acontecido. 

  Ao voltar para a outra escola, eu não tinha vontade de fazer nada. 

Lembro que fazia as atividades o mais rápido possível para me livrar 

delas e acabava levando muitas broncas. Mas, ao ir, finalmente, cursar, com 7 anos, a 1ª 

série (1998), tudo se normalizou. 

 Estudei nessa escola, Escola Salesiana São Domingos Sávio, até a 7ª 

série. Lá fui alfabetizada e aprendi bastante, além de ter vivido experiências que foram 

partes fundamentais na construção da minha personalidade. Lembro que ficávamos 

ansiosos para chegar na 5ª série e termos vários professores. 

 Em 2005, fui para uma escola onde estudei dois anos, o Centro Educacional Católica 

de Brasília, na qual, devido à prova chamada “Multidisciplinar”, fui aprendendo a 

contextualizar as diferentes disciplinas. 

  Mesmo sendo apenas dois anos, vivi muitos momentos intensos nessa escola. Fiz 

muitas amizades e, já no primeiro ano do ensino médio, ao 

fazer a prova do “ASC” – Avaliação Seriada da Católica, minha escolha 
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foi psicologia. Tinha vontade de trabalhar como Orientadora Educacional, conversando 

com os pais e ajudando os alunos. E achava que, para isso, tinha que ser Psicóloga. 

 Em 2007 e 2008, estudei no colégio Galois. Estava feliz por estudar em uma das 

melhores escolas da cidade e, dessa forma, me esforçava-me para tiraras melhores notas 

em tudo que eu fizesse. Sempre tive essa necessidade de ter boas notas e ser uma das 

melhores. Nunca aceitei me sentir burra. Acredito que essa minha atitude muito tem a 

ver com as experiências da infância. 

 Porém, nem sempre foi tudo assim. Para entrar no ritmo do Galois, além de estudar o 

dia inteiro, tive aula particular de matemática e física. 

Nunca fiquei de recuperação, mas perdi muitas noites de sono para 

conseguir passar com notas razoáveis. 

  Meus colegas, no ensino médio, só queriam cursar Direito ou Medicina e 

isso fez com que, muitas vezes, eu me sentisse um ET por querer Pedagogia e 

Psicologia. No início, tinha um pouco de vergonha de contar meus anseios para as 

colegas, mas, com o passar do tempo, fui me aceitando e conseguindo falar sobre os 

cursos que queria fazer. 

 No final do ano de 2008, passei na primeira etapa para Psicologia no vestibular da 

UFES. Entretanto, como o vestibular era anual, fui aprovada para o segundo semestre de 

2009 e, enquanto isso, não sabia o que faria em Brasília nesses seis meses de espera. 

Como já havia passado para Psicologia e sempre tive vontade de 

cursar Pedagogia, não iria mais fazer o vestibular da UnB, apenas o Pas – Programa de 

Avaliação Seriada. Fiz para Pedagogia e passei. 

  Pensei em cursar Pedagogia por um semestre, trancar, ir para Vitória e, depois de 

dois anos, voltar para Brasília. Depois retornar para Vitória e, enfim, me formar 

praticamente ao mesmo tempo nos dois cursos. Diante das minhas vontades, minha mãe 

deixou no ar que, se eu quisesse, poderia fazer os dois cursos em Brasília. Contudo, não 

entrava na minha cabeça como uma aluna do Galois poderia estudar em faculdade 

particular... 

 Então, no dia 16 de março de 2009, começaram as aulas do semestre mais tranquilo 

que tive na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.  

 Cursei apenas seis matérias e conheci amigas que me acompanhariam durante todo o 

curso. Ainda na recepção de calouros, uma desconhecida sorriu pra mim e, a 
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partir daquele dia, mesmo sem saber, eu tinha ganhado uma amiga para toda a vida, 

Luana Chaves.  

 Nunca imaginei que faria amigos com tanta facilidade na faculdade, mas, pra minha 

felicidade, em apenas algumas semanas, já dormíamos umas nas casas das outras e 

íamos para muitas festas juntas. 

 Eu e Luana sempre tivemos muitos interesses em comum dentro do curso esse é um 

dos motivos para termos seguido juntas em quase todas as 

etapas, inclusive no “Projeto 4” e no “Projeto” 5. 

  A matéria que mais me encantou no primeiro semestre foi Perspectivas 

do Desenvolvimento Humano, e, então, comecei um cursinho para tentar o 

vestibular de Psicologia na UnB. 

  Estudei bastante e tive certeza que passaria. Entretanto, no 

dia do vestibular, indo fazer a prova, sofri um acidente no trânsito. Tinha apenas um 

mês que havia tirado a carteira. Entrei em choque e 

decidi que não queria mais mudar de curso. 

  Um pouco frustrada com tudo que havia acontecido, meus pais me 

aconselharam a fazer Psicologia em uma faculdade particular, simultaneamente com o 

curso de Pedagogia. Como a UnB não permite que seus alunos trabalhem, eu poderia, 

então, apenas estudar, literalmente. Foi quando quebrei meus próprios preconceitos e 

comecei Psicologia na Universidade Católica de Brasília. No começo, foi um pouco 

difícil conciliar as duas Universidades, mas logo me adaptei. 

 Vale ressaltar que meus pais são formados em dois cursos superiores, logo há muito 

por detrás dessa minha simples escolha em fazer Pedagogia e Psicologia.  

  Quanto ao segundo semestre na UnB, tive sete matérias, as quais acrescentaram 

muito na minha vida acadêmica e de que não esquecerei. Destas, me lembro, 

principalmente, de Projeto 2, OEB e Psicologia da Educação, matéria ofertada pela profª 

Inês Maria, mas que também foi ministrada por sua mestranda, Karen. 

  Nessa época, a professora Inês Maria era diretora da Faculdade de 

Educação e, ao saber de sua excelente formação e dos vários comentários carinhosos a 

seu respeito, surgiu o sonho de fazer uma disciplina com ela, embora nunca 

conseguisse. 

  No terceiro semestre, fiz o “Projeto 3 - Fase 1: O Lúdico no Contexto Educacional”, 
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com a professora Carla Castro, com quem aprendi bastante, mas que também me fez ter 

certeza do que eu não queria pra mim academicamente. Percebi que não gosto de fazer 

as coisas por obrigação, mas sim, por amor. Não importava o quanto eu me esforçasse, 

nunca ouvi um comentário em relação aos meus trabalhos que me deixasse mais 

confiante. 

  Entendi, então, a importância do afeto na relação aluno-professor e a 

importância de motivar os alunos em suas tarefas. Nesse semestre, 

duvidei da minha capacidade. Não porque não era inteligente o 

suficiente, mas porque nunca fui reconhecida em nada do que fiz. 

 Dentre as disciplinas cursadas nesse semestre, novamente houve a 

tentativa de ter aula com a profª Inês Maria. Entretanto, a matéria 

“Inconsciente e Educação” foi ministrada pelos seus mestrandos, Rosalina e Mauro, de 

quem não esquecerei jamais. Ao chegar exausta nas aulas de sexta-feira, eram eles que 

me davam forças para mais uma semana. 

 Mauro era aluno de Psicologia na minha outra faculdade, então, logo de 

inicio, se estabeleceu um vínculo entre nós. Rosa era genial, muito esforçada e 

inteligente. 

  No encerramento da disciplina, a profª Inês Maria estava presente e pude, então, 

conversar com ela sobre a minha vontade de fazer “Projeto 3” e “Projeto 4” na área de 

psicanálise e educação. Com muita atenção, ela me disse que poderíamos pensar nisso 

no próximo semestre, no qual ela ministraria “Projeto 4” em atendimento às demandas 

de alunos, inclusive a minha e de Luana. 

 Tive uma péssima experiência na disciplina de “Didática Fundamental”, 

na qual a relação aluno-professor atrapalhou muito meu desempenho. Apesar de não ter 

nenhuma falta, de ter feito todos os trabalhos e provas e de ter me dedicado ao máximo, 

tirei uma nota que não condizia com prática. Nunca reprovei, mas, o MM que tirei nessa 

disciplina, diante de tanto esforço, para mim, foi pior do que reprovação. 

  Fui monitora da disciplina “Filosofia da Educação”, com a professora 

Luciana Gomide, com quem compartilhei não só experiências acadêmicas, 

mas, também, problemas pessoais. Luciana sempre me apoiou bastante na escolha das 

duas faculdades e me acalmava quando eu sentia que não iria conseguir. 
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  No quarto semestre, decidi fazer “Projeto 3 - Fase 2 e Fase 3” 

para que pudesse fazer o “Projeto 4” já no outro semestre. Entretanto, 

encontrei a professora Inês no corredor e ela comentou que estava me procurando para 

começarmos o “Projeto 4”. Minha vontade era de largar os dois projetos iniciados na 

mesma hora, mas não houve necessidade. 

  Na fase 2 do “Projeto 3”, continuei a temática do Lúdico no Contexto Educacional, 

pois acho que nunca aceitei não ser boa o bastante para fazer essa disciplina e, então, 

persisti. Thuany Cabral foi uma das amigas que mais esteve do meu lado nessa época. 

Fazíamos estágio na mesma escola, então sempre tínhamos bastante o que compartilhar. 

Ela deu-me muita força nos momentos em que pensei em desistir dessa vida tão corrida. 

  Confesso ter sido essa uma fase não só exaustiva, mas que também me abalou muito 

psicologicamente. Estava triste porque não tinha tempo para família e amigos e muito 

menos para praticar atividade física, o que me fez engordar muitoe ter certeza de que 

não aguentaria ficar mais de três anos nesse ritmo puxado de duas faculdades. Pelo 

menos na Universidade de Brasília, eu precisava me formar. E logo. 

  Durante esse semestre, apenas confirmei o que já sabia: foi muito boa a experiência 

na escola onde fiquei 90 horas, convivi com alunos e aprendi muito sobre alfabetização. 

Além da relação teoria e prática, lá, criei um amor pela Educação Infantil, mas também, 

uma certeza pela Psicanálise e Educação. 

  A fase 3 do “Projeto 3” foi sobre “Psicomotricidade na Educação”,com o professor 

Eduardo Ravagni,  que me mostrou que é possível se ter muitas responsabilidades e, 

mesmo assim, ser bom no que se faz. 

 Pelo fato de ter feito 3 projetos nesse semestre, fiquei com o total de 48 créditos, uma 

loucura total. Sem contar os 26 da outra faculdade. Entretanto, apesar do cansaço e do 

pouco tempo para minha vida pessoal, obtive boas notas em todas as matérias e, como 

já disse,decidi que me formaria em três anos. 

  Muitos sãos os motivos dessa minha escolha, dentre eles o fato de querer trabalhar e 

não ter tempo e, também, o desejo de poder cuidar um pouco mais de mim. Sei que 

posso me arrepender no futuro, mas estou consciente que é a minha escolha e, por isso, 

estou lutando para concretizá-la. 

  No quinto semestre, cursei matérias da psicologia como: “Psicologia da Infância”, 

“Psicologia Social na Educação” e “Psicologia da Aprendizagem” e conclui a fase 2 do 
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“Projeto 4”. Nessa fase do “Projeto 4”, nós atuamos na escola com um projeto voltado 

para as crianças e para as professoras. É com base no projeto realizado com as crianças 

que este presente trabalho vai se pautar.  

 O quinto semestre também não foi muito fácil. Eu havia reservado as tardes livres 

para poder fazer o estágio, entretanto, a escola só estaria disponível para nós pela 

manhã. Dessa forma, para fazer o estágio, eu tive que faltar inúmeras aulas. Por sorte, 

consegui ficar na margem dos 25% de faltas e fui aprovada em todas as matérias com 

êxito.  

 Nesse semestre, também fiz a disciplina “Tópicos Especiais em Prática Pedagógica - 

Libras” e reconheci a importância de ter conhecimento dessa língua. Pretendo, 

inclusive, fazer cursos para tornar-me fluente e, quem sabe, contribuir com os meus 

conhecimentos para o mundo dos Surdos.  

 Também cursei a disciplina “Seminário de Conclusão de Curso”, com a querida 

professora Norma Lúcia, que muito me ajudou na escolha do tema desse trabalho, além 

de me indicar leituras e de me dar apoio, no geral. 

  Agora, no sexto e último semestre, cursando apenas quatro matérias e o 

“Projeto 5”, sinto-me preparada para um novo desafio: ser pedagoga. Confesso estar 

sentindo dificuldades para conciliar onze matérias (sendo sete da outra Universidade) e 

mais o trabalho de conclusão de curso, mas acredito que conseguirei expressar, nesse 

trabalho, ainda que, com algumas limitações, a ótima formação que obtive na 

Universidade de Brasília. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho articula discussões teóricas, a partir do aporte psicanalítico, 

com o trabalho de campo realizado durante as duas fases do projeto 4 (estágio 

supervisionado), em uma escola da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

localizada na 113 norte.  

Apesar das constantes exigências da sociedade pela busca de profissionais cada 

vez mais competentes, atualizados e preparados para atuar no mercado de trabalho, 

ainda encontramos no cenário educativo professores extremamente desmotivados na 

busca de aperfeiçoamentos que poderiam contribuir para modificar e até melhorar suas 

práticas educativas e resultados. 

Diante disso, muitos professores desconsideram episódios do dia-a-dia escolar 

que são ricos em informações e que poderiam os auxiliar no planejamento e realização 

das aulas, atentando-se normalmente apenas às rotinas do cotidiano. 

Entretanto, quando se trata de educação de crianças, tanto na educação infantil 

quanto no ensino fundamental,  existe dentre outros, um elemento revelador da vida 

pessoal da criança que pode ser usado de maneira singular na educação: o desenho. 

O desenho infantil é uma das formas de expressão que a criança dispõe e na 

escola, muito além de ser apenas utilizado para atividades acadêmicas pode revelar ao 
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professor aspectos conscientes e inconscientes do aluno que interferem no 

desenvolvimento e aprendizagem, de forma positiva ou não. 

Nesta perspectiva, além dos desenhos ou produções pictográficas dos alunos, 

utilizou-se filmes, tanto para as crianças quanto para os professores. O conteúdo do 

filme para as crianças teve a intenção de provocar e gerar debates onde cada um pudesse 

expor sua opinião e impressões pessoais, sendo um momento que auxilia a prática 

educativa do professor.  

Gerar também situações educativas que ao mesmo tempo os aproxime da vida 

pessoal de cada aluno, pode ser revelador de aspectos importantes de postura, 

rendimento escolar e comportamento em sala de aula. 

Em relação aos docentes, o relato e análise das professoras que concluíram o 

curso, sobre o filme “Minha vida em cor de rosa” sinalizaram posturas e interpretações 

valiosas para compreender como a questão da sexualidade infantil atravessa não apenas 

as preocupações familiares quanto dos professores que trabalham com crianças.  

Falar sobre a sexualidade infantil é tratar de um tema ainda visto como tabu pela 

sociedade, dessa forma, analisar como os professores olham para essa temática é 

também entender um pouco sobre suas posições diante de casos como 

homossexualidade e suas possíveis reações/interações. 

Segundo Bastos (2004), a contribuição da psicanálise à educação se daria no 

educador, isto é, psicanalisando-o para que saiba como se portar diante de seus alunos, 

impedindo que seus recalques reforcem os recalques deles. Pois como afirma Millot 

(1987), são os próprios excessos do recalque do educador que o influenciam a exercer a 

repressão sobre seus educandos. 

Diante da abrangência da teoria psicanalítica e a estreita relação desta com a 

educação, este estudo tem grande relevância por dar ênfase a aspectos do cotidiano 

como desenhos, reflexões acerca de filmes, mas que são capazes de revelar aspectos 

inconscientes que podem auxiliar o professor em sua prática educativa. 

Interessante observar que ao transmitir algo da Psicanálise, através das 

atividades do projeto, muito mais que a apropriação dos conteúdos teóricos pensamos 

no deslocamento da posição do professor como mestre “todo saber” para sua condição 

humana de incompletude, para além de “receitas metodológicas” o resgate da sua 

condição de criar como sujeito. 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO  

 
A psicanálise pode transmitir ao educador (e não à pedagogia) uma 
ética, um modo de ver e entender sua prática educativa. É um saber 
que pode gerar, dependendo, naturalmente, das possibilidades 
subjetivas de cada educador, uma posição, uma filosofia de trabalho.   
Maria Cristina Machado Kupfer 

 

 Em um primeiro momento, falar da conexão entre psicanálise e educação, pode 

ser algo que desperte certo estranhamento, pois de um ponto de vista teórico-

epistemológico, sabemos que a pedagogia e a psicanálise são áreas  que se opõem em 

suas composições. 

Ambas possuem objetivos e propostas distintas: à psicanálise interessa o 

inconsciente, aquilo que no ser humano está presente e ausente.  Quanto à educação 

escolar, institucionalizada, curricular, seu objetivo é a alfabetização, a formação, o 

conhecimento, conduzir o indivíduo para bem se portar socialmente.  

Entretanto, a educação não é uma propriedade individual, mas essencialmente 

pertence à comunidade e participa na vida e do crescimento da sociedade. Ao 

reconhecer a educação como um discurso social, a psicanálise se põe a dialogar com ela 

nas escolas.   

 

Como afirma Kupfer (2001): 
O saber da psicanálise poderá inclinar o educador a transmitir 
e fazer aprender por meio de um ato educativo tal como ele é 
entendido pela psicanálise: como transmissão de demanda 
social além do desejo, como transmissão de marcas.  
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Se uma criança se desenvolve, o sujeito se constitui. Estamos falando aqui da 

construção de uma estruturação psíquica, que não coincide com a do corpo entendido 

como organismo biológico. É pela educação que um adulto marca seu filho com marcas 

de desejo; assim como ato educativo pode ser ampliado a todo ato de um adulto dirigido 

a uma criança. 

Tratamos da criança no adulto, ou seja, a criança persiste no adulto a ponto de 

fazê-lo adoecer. E com isso a criança para Freud é um sujeito que tem um inconsciente 

e não pode ser pensada como alguém cuja construção se inicia no nascimento, mas é 

possível dizer, bem antes da vida intra-uterina. Por isso, o infantil na psicanálise 

ultrapassa nos seus limites a criança escolar. Ensinar é imprimir marcas simbólicas para 

que o Outro possa se constituir como sujeito. 

  

 

Kupfer (2001) afirma, que quando um educador educa levando em conta o 

sujeito, poderá estar norteado, também, pela idéia de que, embora seu aluno esteja 

marcado e determinado por inscrições primordiais, que darão sempre o norte de seu 

percurso pelo mundo, e sobre os quais não pode nada saber, nada de sua aprendizagem 

será predeterminada. 
 Um saber que não é tecido a partir do lugar do mestre, mas 
do saber inconsciente, um saber descentrado que conduz o 
sujeito, antes de ser conduzido por ele (MRECH, 2005, p. 
27). 

 

  Não se pretende com a conexão psicanálise-educação, propor uma educação 

analítica, sanando faltas e curando as neuroses de alunos e professores, mas possibilitar 

aos professores que enriqueçam  reflexões sobre sua prática. A psicanálise acrescenta à 

educação a compreensão de uma prática educativa melhor, mas não de controle.  

 Como afirma Chauvet(2008), na relação escolar, de ensino-aprendizagem, além 

de respeitarmos a singularidade de cada aluno, é importante considerar que o mestre 

também imprime marcas nos estudantes, a partir do modo como atua pedagogicamente. 

 Nesse trabalho serão apresentados alguns conceitos psicanalíticos, pelo fato 

destes atravessarem os nossos atos, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim: inconsciente, sexualidade e desejo, complexo de Édipo, castração e 

transferência. Dentre outras ferramentas conceituais da Psicanálise serão fundamentais 

para esta produção. 
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 INCONSCIENTE  

 

O principal objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Muitos ainda 

associam inconsciente com o que não está na consciência, entretanto o inconsciente é 

composto por representações que “comparecem” na dimensão consciente da 

subjetividade humana. Por isso, o sujeito é barrado consciente/inconsciente. 

 São os lapsos, os atos falhos, os sonhos, os esquecimentos, o chiste, os 

sintomas. O inconsciente não é um lugar ou uma coisa.  

Segundo Kupfer (2001): 

 
Representações inconscientes são idéias e imagens que, uma 
vez tornadas inconscientes, podem insistir em retornar, e o 
fazem sob forma de sonhos, de atos falhos ou de outras 
formações inconscientes. 

 

Os processos inconscientes são atemporais, eles não são cronologicamente 

organizados, não levam em conta a realidade, não são afetados pelo tempo decorrido e 

não têm nenhuma relação com o tempo, são regidos apenas pelo principio do prazer. 

 De acordo com Garcia-Roza (2008), o inconsciente não é o mais profundo, nem 

o mais instintivo, nem o mais tumultuado, nem o menos lógico, mas uma outra 

estrutura, diferente da consciência, mas igualmente inteligível.  

Freud (1915), em seu artigo O Inconsciente justifica a suposição do conceito de 

inconsciente como necessária e legítima. Necessária porque os dados sobre a 

consciência têm um grande número de lacunas e é nas lacunas das manifestações 

conscientes que temos de procurar o caminho do inconsciente. É legítima porque ao se 
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postular essa suposição, produzem-se artifícios que ajudam a entender como nossa 

psique opera e lida com diversas questões. 

Enfim, Freud, por meio da psicanálise, revelou que o ser humano não era senhor 

nem em sua própria casa, pois os processos inconscientes denunciam um sujeito 

dividido, cindido, ignorante de suas próprias verdades, das determinações inconscientes 

de suas escolhas, pensamentos, atos. “para a psicanálise o eu é o lugar do 

desconhecimento.” (SPELLER, 2004 p. 19).  

Por fim, segundo Kupfer (2001):  “conhecer a impossibilidade de controlar o 

inconsciente pode levar a uma posição ética de grande valor, pois nos coloca diante de 

nossos verdadeiros limites, e nos reduz à nossa impotência. Por outro lado, também 

pode ser um saber paralisante”. Pode, por exemplo, levar o professor a refletir sobre que 

papel realmente exerce no processo de aprendizagem do aluno e quanto depende dele a 

possibilidade do estudante aprender. 

 

 

MEMÓRIA EDUCATIVA  

Tanis (1995) em Memória e temporalidade: sobre o infantil em psicanálise 

descreve a memória com sendo capaz de guardar a capacidade de resgatar o tempo da 

história. Não como tempo passado, mas como tempo inscrito nas entranhas do atual.

 A memória educativa é uma narrativa, um registro da trajetória escolar,  onde o 

sujeito, ao recordar de sua trajetória, toma consciência das suas próprias experiências e 

das marcas que ficaram atravessadas pelo inconsciente. 

 Como afirma Almeida (2003): 

 
Em outras palavras, é possível supor que o sujeito da 
Psicanálise (do inconsciente) comparece nesta produção, 
possibilita-se assim pensar em efeitos de (re)construção da 
identidade pessoal/profissional. 

 

É como se a através da escrita da memória educativa fosse possível um processo 

pelo qual o sujeito faça as pazes com a criança que está dentro dele.  “Tempo e memória 

nos mobilizam a retomar uma perspectiva histórica na compreensão do sujeito e da 

própria teoria psicanalítica.” (TANIS, 1995, p.42). 

   Almeida (2003) afirma que trabalhar com a memória educativa é entender seus 

laços com a história de vida do sujeito, além de reconhecer sua subjetividade e a lógica 

de seu enunciado que é a emoção e a transformação. 
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É possível pensar a memória educativa como a palavra contida na 
enunciação mínima do professor, com poder também de construir uma 
verdade histórica, de produzir uma nova relação com o vivido, 
construindo e (re) construindo sua identidade, enfim, desencadeando 
um processo no qual o professor possa fazer as pazes com a criança 
que está dentro dele, ou seja, o Ser infante no Ser professor. 
(ALMEIDA, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSFERÊNCIA  

 

No texto A dinâmica da transferência Freud (1912) afirmou que as 

transferências são reedições de pulsões, fantasias, de uma série de eventos psíquicos 

anteriores que ganham vida novamente, não como passado, mas como presente, 

encarnando-se numa pessoa. (SPELLER, 2004 p. 36). 

Como afirma Oliveira (2008), Freud relaciona transferência à resistência. 

Segundo ele, no processo de análise a transferência surge como uma arma, um meio de 

resistência a análise.  

A transferência é fundamental no processo terapêutico. É como se fosse uma 

resistência do paciente, mas que em contrapartida move o tratamento, sem a 

transferência não seria possível o estabelecimento de laços entre paciente e analisando. 

Kupfer em O mestre do impossível (1989) nos diz que Freud chega a afirmar 

que a transferência também está presente, na relação professor-aluno. A transferência se 

produz quando o desejo de saber do aluno se aferra a um elemento particular que é a 

pessoa do professor.  
As crianças são curiosas e indagam sobre tudo. Elas querem, inclusive, saber 
qual é o seu lugar no mundo, por isso a curiosidade. Esse lugar no mundo vai 
sendo situado, a princípio, em relação aos desejos dos pais, ou seja, ao que eles 
esperam da criança e, depois, em relação a outras pessoas, por exemplo, os 
professores. (MALDANER, 2009, p.62) 

 

É importante que o professor compreenda o conceito de transferência para 

entender as implicações de seu lugar, ele não deve apenas saber o conteúdo e repassá-
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los, pois muito além da simples transmissão de conhecimento, há processos 

transferenciais inconscientes no processo de ensino aprendizagem. 

Não se propõe que os professores investiguem as transferências em sala de aula, 

mas como afirma Filloux (2002), é preciso alertá-los para o fato de que podem existir 

transferências e que é preciso tomar muito cuidado.  

Por isso é preciso e será necessário estudar como e quando se produzem esses 

fenômenos transferenciais e, sobretudo a partir da análise da situação que é própria do 

mestre, procurar descobrir, compreender como ele se posiciona face à demanda de ser 

fonte de projeções por parte do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

DESEJO E SEXUALIDADE  

 

 A concepção de desejo em uma perspectiva psicanalítica, nada tem a ver com a 

concepção naturalista ou biológica de necessidade. O desejo é o que move nossas 

existências e é apenas nos sonhos que podem ser revelados. 
 

O objeto do desejo é uma falta e não algo que 
propiciará uma satisfação, ele é marcado por uma 
perversidade essencial que consiste no gozo do 
desejo enquanto desejo (LACAN, 1958) 

 
O objeto do desejo não é algo concreto que se oferece ao sujeito, mas sim da 

ordem do simbólico, é emblemático. 

  Dessa forma, em relação à educação,  para aprender é preciso desejar essa busca 

pelo saber. Para Kupfer (1989), o que se espera é que, ao final da fase edipiana, a 

investigação sexual se transforme em busca pelo saber.  A busca pelo conhecimento só 

tem sentido quando descobrimos o outro com o qual falamos, ao qual nos dirigimos e 

que se dirige a nós.  

  Para Lajonquière (2002 p. 119), não há fórmula para germinar o desejo nas 

crianças, mas a psicanálise oferece ao professor uma ética, uma forma de se portar 

diante dessa dimensão psíquica inconsciente. 

Em relação à sexualidade para a psicanálise, origina-se na infância onde o 

domínio não está direcionado ao campo do natural ou orgânico, mas sim no psíquico.  
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Ainda mais, no aporte teórico psicanalítico a sexualidade não se confunde com o 

genital. Ela designa atividades em vários órgãos. Como afirma Speller (2004), todo o 

nosso corpo é sexualizado, qualquer parte dele pode ter um alto valor erótico. 

Já em relação a homossexualidade, segundo  Freud (1910)  a escolha da 

homossexualidade ou heterossexualidade trata-se sempre de uma escolha objetal e, 

igualmente, existiriam aí causas implicadas: para cada um dos casos, as escolhas 

estariam fundadas em determinações (inconscientes), ignoradas pelo próprio sujeito, 

que se diferenciariam quanto apenas aos objetivos sexuais. 

Dessa forma, a homossexualidade assim como a heterossexualidade é resultante 

de fatores biológicos, psicológicos e sociais, conscientes e inconscientes, assim como as 

outras formas de expressão sexual, mas a maior caracterização se dá nas escolhas 

objetais que são processos inconscientes. 

 

 

COMPLEXO DE ÉDIPO E CASTRAÇÃO  

 
Articulando Édipo, castração e desejo, em poucas palavras: 
somos seres desejantes, porque castrados, faltantes. Os 
complexos de Édipo e castração são, portanto, estruturadores 
da subjetividade. 

     Maria Augusta Rondas Speller. 
 

Para a Psicanálise, o complexo de Édipo constitui uma das problemáticas 

fundamentais. Boa parte da constituição do sujeito situa-se no campo da cena edípica. 

Dessa forma, o Édipo é o ponto decisivo da sexualidade humana, a partir do Édipo que 

o sujeito irá se estruturar, sobretudo em torno da diferenciação entre os sexos e de seu 

posicionamento frente à angústia de castração. 

O complexo de Édipo está articulado com o de castração. A castração provocará 

a interiorização da interdição aos dois desejos edipianos – incesto materno e assassinato 

do pai. “A castração dará acesso à cultura pela submissão e pela identificação com o 

pai, representante da lei que regula o desejo.” (SPELLER, 2004, p. 27) 

  Ao passar pelo complexo de Édipo e pela castração a criança começa a se 

enxergar do modo que ela realmente é, um ser faltante. Nunca se cessarão os desejos, 

pois são eles que nos movem a viver. A experiência da castração, de perda, da falta, da 

natureza infindável do desejo, que não tem como se satisfazer; não é um momento que 

ocorre na infância e não volta mais. É revivida todos os dias de nossas vidas. 
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 Enfim, Almeida (1998) nos diz que o Complexo de Édipo também tem lugar na 

educação, pois no processo de ensino e de aprendizagem temos uma relação triangular, 

cujos protagonistas são o professor e o aluno, sujeitos do desejo, e o conhecimento, 

objeto que circula nessa estrutura social e relacional.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
AS ATIVIDADES: UMA BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  
Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser 
aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, 
às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 
da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento. 
    Paulo Freire 

 

Diversas atividades são utilizadas pelos professores como estratégias para 

romper a rotina no dia-a-dia escolar. Além do mais, a educação onde o professor é o 

centro do conhecimento e o aluno apenas tem a função de aprender, já faz parte do 

passado. 

Diante dessas mudanças, onde o professor não se vê mais o detentor do saber e 

sua função não é simplesmente transferir conhecimento,  tem objetivo de provocar então 

momentos de reflexão, crítica, além de estimular o pensamento, a criatividade dos 

alunos. 

Dessa forma, as atividades “inovadoras” utilizadas tanto na Educação Infantil 

quanto no Ensino Fundamental, são na grande maioria das vezes, a produção de 

desenhos, visualização e discussão de filmes, contação de histórias, construção de jogos, 

provocação de discussões. 
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Entretanto, essas atividades acabam perdendo seu sentido educativo, a partir do 

momento que o professor deixa de planejar e pensar sobre uma conexão entre o 

conteúdo e o que se propõe fazer. 

 Mas, muito além do conteúdo, o professor pode utilizar as atividades como 

recurso para conhecer um pouco mais de seus alunos e permitir que eles se conheçam 

também. Com o aporte da psicanálise, algumas atividades que já foram banalizadas pelo 

cotidiano ganham um novo olhar e, possivelmente, podem servir como auxílio para os 

professores resolverem problemas não só de ensino-aprendizagem, mas também do 

relacionamento dentro de sala de aula. 

           Essas atividades utilizadas como estratégias de produção de conhecimento e 

também estabelecimento de vínculos entre as pessoas, como filmes, desenhos, 

discussões, não valem apenas para a educação de crianças, mas também para jovens e 

adultos. 

  

             

DESENHO INFANTIL E UMA POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO 

PSICANÁLITICA.  
O desenho infantil conta uma história, 
figurando-a com um conjunto de sinais 
imaginários. 
              Daniel Widlocher 

 

Um dos maiores meios de expressão que as crianças dispõem são os desenhos, 

tanto feitos em contexto institucional, quanto de maneira livre. Ao falar sobre sua 

produção, a criança tem um momento criador baseado principalmente em suas vivências 

emocionais. 

Widlocher (1971) aponta que para conhecer e entender o desenho da criança é 

preciso além de saber ouvi-la também saber dirigir-se a ela. Interpretar significa 

explicar um sentido obscuro e escondido e traduzi-lo para um registro mais facilmente 

compreensível. A interpretação do desenho supõe, portanto, que possamos transcrever 

no registro verbal um sentido que já se encontra presente na imagem. Interpretar é 

traduzir. 

A interpretação de um desenho infantil exige a renúncia de um saber constituído 

e de preconceitos, para poder considerar o que o desenho exprime do modo mais 

manifesto. Deve-se considerar o desenho como ele é, mas é preciso ver o que a criança 

pretende fazer, dizer. Vale ressaltar também que a criança não tem a intenção de imitar 

produções artísticas dos adultos. 
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Na interpretação dos desenhos nos esforçaremos para análise da mensagem e seu 

valor expressivo, ligado aos gestos e as particularidades gráficas, seu valor projetivo, 

sua visão do mundo e seu valor narrativo.  

Oliveira (1978), diz que o desenho infantil em seu aspecto psicanalítico merece 

considerações especiais para melhor compreendermos o sentido projetivo dos fantasmas 

das crianças.  

 Rodrigues (1980) aponta que os profissionais que lidam com crianças devem 

estar atentos para esses alertas sejam não apenas fornecidos pelos pesquisadores, mas 

por elas próprias. Esses seres infantis, os quais estão no auge de suas descobertas, são 

movidos por uma energia psíquica capaz de impulsioná-los à realização de atividades, 

as quais se forem realmente compreendidas, podem levar a muitas respostas. 

Logo, é possível compreender o alerta presente no desenho da criança 

associando suas expressões com seu comportamento em sala de aula, entretanto não se 

deve interpretar as partes do desenho, mas sim, o significado do todo. 

Diante disso, se pode descobrir, através dos desenhos infantis a linguagem 

simbólica utilizada pela criança para indicar ao adulto aquilo que constitui o seu 

interior, o seu inconsciente comparece. 

 

Conforme Arno Stern (1958): 

 
Quer a criança represente um ser humano, uma casa, um barco, uma 
árvore, um animal, é o “eu” que ela pretende expressar, e em outros 
casos é sujeito na sua relação com a criança – isto é, a figuração do 
ego ampliada: “minha” casa, “meu” pai, “minha” mãe. (Apud 
Oliveira, 1978 p. 41) 

 

Não se pretende fazer, nem ensinar aos professores, uma interpretação 

psicanalítica dos dados inconscientes, das relações objetais, do ego e super ego, mas, 

sobretudo (re) conhecer através da análise de uma produção criadora das crianças os 

valores singulares de cada sujeito. 

 

Além disso, compreender essas produções infantis é também ser capaz de 

despertar em si os sentimentos da própria infância, revivendo-os com relação a uma 

criação infantil adequada a essa idade cuja obra se contempla ou examina.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILMES X PSICANÁLISE  

Se é verdade que o cinema está diretamente relacionado com 
o desejo, com o imaginário, com o simbólico, que se utiliza 
de jogos de identificação e de mecanismos que regulam nosso 
inconsciente, nosso psiquismo tendo estabelecido, assim, ao 
longo dos anos, uma relação ímpar com a psicanálise, 
também é verdade que a psicanálise encontra no cinema um 
interlocutor profícuo.  (BARTUCCI, 2000, p.13). 

 

O cinema registra, por meio da imagem em movimento, diversos assuntos, desde 

temas científicos, filosóficos, históricos, cotidianos, poéticos até animações infantis. 

Apesar de sua complexidade, muitas vezes os filmes são julgados de forma superficial, 

descaracterizando seu potencial como linguagem de conhecimento.  

Usar filmes como atividade didática não é uma tarefa fácil, pois não deve ser 

usado apenas como entretenimento ou simples ilustração de conteúdos, ao contrário do 

que se pensa, não é apenas projetar o filme, é necessário que o professor seja mediador e 

prepare o conteúdo para que ganhe sentido didático, podendo gerar uma formação mais 

profunda, reflexiva e crítica. 

 O filme como atividade pedagógica permite ao professor provocar discussões 

entre os alunos e desse modo também conhecer um pouco mais de suas opiniões. 

Compreendemos que ao se deparar com uma cena, dificilmente, será vista por todos  da 

mesma forma. Cada um interpretará conforme sua subjetividade, seu momento de vida e 

suas vivências passadas. 
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 Além disso, os filmes possuem também uma estreita ligação com a Psicanálise. 

Metz (1980) procura analisar a maneira como os fenômenos inconscientes se revelariam 

no fazer do cinema, deslocando conceitos do campo da Psicanálise. Os elementos 

teóricos postos pro Freud e Lacan são por ele retomados numa tentativa de adaptação e 

aplicação à análise de filmes. 

Machado (1996) explica uma das faces do processo de identificação com o 

personagem, relata que ele decorre da estrutura de campo e contra campo. No campo, 

algo ou alguém aparece e, no contra campo, essa imagem é posta como objeto da visão 

de um personagem que nela está ausente. 

Dessa forma, quando vemos filmes, é comum relacionarmos as cenas com 

nossas vivências, além de nos identificarmos com os personagens, tanto consciente 

quanto inconscientemente. 

Em psicanálise a identificação designa o processo central pelo qual o sujeito se 

constitui e se transforma, assimilando ou apropriando, em momentos chaves de sua 

evolução, aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam 

(ROUDINESCO; PLON, 1998). 

 Morin (1980) aponta para a coincidência do trabalho de elaboração do sonho 

pelo sujeito e para o trabalho de recepção do filme pelo espectador. O sonho é como se 

fosse um filme que passa dentro de nós, enquanto o filme nos mostra uma história que 

muitas vezes nos é familiar, mas está de fora, não nos pertence. Pelo menos não 

conscientemente. Uma vez que os filmes socializam as emoções e as sensações, as 

pessoas buscam encontrar refletidas na tela, suas próprias ansiedades, que também são 

universais. Ainda mais o autor (1991) fala da sensibilidade estética de compartilhar 

emoções em comum. 

Refletir sobre um filme e destacar aspectos que chamaram a atenção, bem como 

tentar entender porque sugiram emoções em determinada cena, porque houve 

preferência por determinado personagem, pode ser além de um processo de auto-

conhecimento, um auxílio para maior conhecimento do outro. 

Por fim, vale ressaltar que com as crianças esse processo de identificação com os 

personagens do filme também é possível, pois muito mais do que os adultos, estão 

depreendidas de resistências.  
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

OBJETIVO GERAL  

 

 Compreender e analisar o lugar do infantil (para a Psicanálise) na história de 

vida das crianças e dos professores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender o percurso histórico da formação das crianças através dos 

desenhos, da caixa de memória e das discussões acerca do filme.  

Identificar se o desenho infantil pode ser revelador de aspectos inconscientes que  

se manifestam  no dia-a-dia escolar  e comparecem em suas atividades. 

 Analisar os relatos docentes a partir do filme e suas posições e/ou olhares sobre  

a sexualidade infantil.  
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METODOLOGIA DA PESQUISA  
 
 
 O presente trabalho está fundamentado na segunda fase do Projeto 4 (Estágio 

Supervisionado) realizado no primeiro semestre de 2011. O projeto desenvolvido foi 

denominado “O lugar do infantil na formação de professores e alunos das séries 

iniciais" , também configurou-se como atividade de extensão. A abordagem é 

qualitativa, pois as atividades foram planejadas, desenvolvidas, avaliadas e os dados 

analisados à luz da teoria psicanalítica. 

O projeto se desenvolveu com foco nas professoras e nos alunos. Foram no total 

17 professoras cursistas e apenas 7 concluintes, esse número se deu devido às inúmeras 

demandas de cursos e atividades que estavam sendo realizadas na escola, prejudicando 

um pouco as professoras na realização das atividades. 

Com os professores o principal objetivo foi apresentar e aprofundar teoricamente 

o trabalho com a memória educativa e história de vida, no sentido de reconhecer a 

importância das experiências subjetivas vividas pelo sujeito e seus laços com a 

constituição da identidade profissional docente. 

Além de  reconhecer os desafios enfrentados nas complexas relações entre 

objetividade e subjetividade no âmbito da formação docente e as possíveis implicações 



36 
 

na prática pedagógica, utilizando-se, de ferramentas conceituais advindas da teoria 

psicanalítica, assim como o compartilhamento da possível conexão Psicanálise e 

Educação. 

Aos professores cursistas inicialmente inscritos foram apresentados textos para 

leitura e discussão, roteiro para a elaboração da memória educativa, filme e atividades 

para análise e reflexões. 

Sendo a memória educativa um registro da trajetória escolar, onde o sujeito, ao 

recordar de sua trajetória, toma consciência das suas próprias experiências e das marcas 

que ficaram atravessadas pelo inconsciente, a elaboração da memória educativa foi de 

grande importância para entendermos um pouco mais a história de vida dos professores. 

Quanto ao filme “Minha vida em cor de rosa” foi sugerido para reflexão por 

falar da homossexualidade e a postura da família, dos professores. O relato das 

professoras foi analisado nesse trabalho por revelar a postura de cada professora diante 

de questões sobre sexualidade infantil e as influências de conhecimentos da Psicanálise. 

 

Com as crianças a proposta também colocou na centralidade do trabalho a 

dimensão da sua história de vida. Para isso, os recursos utilizados foram a confecção de 

uma caixa de lembranças com fotos e brinquedos, contação de histórias, elaboração de 

desenhos, apresentação e discussão de um filme e inúmeros debates. 

Apesar de o projeto ter sido realizado em duas turmas, o público-alvo desse 

trabalho, foram 23 alunos, sendo 12 meninos e 11 meninas com idade de  do 3º ano da 

Escola Classe 113 Norte.  

Foram planejados e desenvolvidos oito encontros, sendo o primeiro encontro 

destinado à apresentação das três estagiárias aos alunos e à professora. 

 Nesse encontro foi solicitado que as crianças perguntassem aos pais a origem de 

seus nomes, o porquê de tal escolha. O objetivo era mostrar para as crianças que eles 

possuem uma origem, sendo essa bem antes de seus nascimentos propriamente ditos e 

talvez antes na vida uterina, quando os pais já escolhiam os nomes por motivos 

diversos. 

No segundo encontro, portanto, os alunos apresentaram em grupos de cinco a 

origem de seus nomes e nesse encontro além de se desenharem com o tema “Quem sou 

eu?”. 

No terceiro encontro, os alunos confeccionaram as caixas produzidas pelas 

estagiárias e levaram para casa para colocarem três objetos sendo brinquedos, fotos e 
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outras coisas que eles gostavam para que no quarto encontro contassem sobre cada um 

dos objetos. 

No quinto encontro as alunas leram o livro “Carlota Bolota” sentados em roda 

com os alunos e pediu para que também falassem do livro e depois desenhassem suas 

famílias e escrevessem um texto sobre a mesma. 

No sexto e no sétimo encontro os alunos viram o filme “Up-altas aventuras” e 

depois discutiram sobre o filme com as estagiárias. 

Por fim, no último encontro fizemos uma despida informal e acolhedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 
1ª Parte  

 Muito tem se falado da sexualidade na infância, também em homofobia e 

estratégias para que as crianças não cresçam  preconceituosas em relação à opção sexual 

de cada um, mas apesar de tantos avanços, esse ainda é um tema conservador, polêmico 

e repleto de tabus. 

No sentido de instigar as professoras participantes do curso a refletirem sobre o 

lugar da sexualidade na infância e preconceitos no ambiente escolar, além de fazê-las 

pensar quais as contribuições da psicanálise à educação, utilizamos como atividade do 

curso o filme “Minha vida em cor de rosa”. Disponibilizamos um roteiro de perguntas 

sobre o filme para nortear o pensamento e a produção. 

O enredo conta a história de Ludovic, um garoto de apenas sete anos que não se 

reconhece como menino e muitas vezes até se expressa verbalmente no gênero feminino. 

Ludovic acredita que em algum momento de sua vida irá se transformar em menina, 

acertando assim o descompasso que existe entre seu pensamento e seu corpo. 

Os pais mesmo não considerando o comportamento de Ludovic adequado  

enfrentam dificuldades por não saberem sobre a melhor maneira de lidar com aquela 
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situação, agem de forma contraditória  fazendo com o menino fique ainda mais confuso 

sobre a sua sexualidade.   

A situação se agrava quando Ludovic começa a ser rejeitado também na escola, 

onde passa a sofrer agressões físicas e morais e os irmãos, envergonhados por este 

comportamento diferente, não conseguem se posicionar em sua defesa. 

A ingenuidade de Ludovic, aliada à sua inocência e doçura, demonstram que não 

houve nenhuma opção ou escolha voluntária: independentemente de sua própria vontade 

e/ou da vontade de sua família, ele simplesmente é assim. 

      O filme trata não apenas da questão da sexualidade mas, principalmente, das 

relações família-sociedade, da pressão social para que tudo e todos sejam perfeitamente 

enquadrados dentro das estruturas convencionadas, onde os diferentes são rejeitados, 

desrespeitados e ignorados sistematicamente.  

              Para análise do filme a primeira questão  colocada às professoras cursista que 

reflexões o filme oferece sobre: inconsciente, sexualidade infantil, transferência e 

complexo de Édipo? 

 

  Permitiu interessantes respostas  como registramos a seguir: 

 A professora R acredita que o fato de Ludovic se ver como menina está 

diretamente ligado ao desejo inconsciente dos pais de ter uma menina durante a 

gestação e por viverem sempre em conflitos isso apenas contribui para a confusão de 

identidade do menino. 

 

 “Ludovic foi gerado no desejo de ser uma menina. O clima dos pais por esse 

desejo e como ficou registrado em seu inconsciente, a identidade sexual de Ludovic está 

claramente em construção e em conflitos.”   

 

           Para Freud (1910)  a escolha da homossexualidade ou heterossexualidade trata-se 

sempre de uma escolha objetal e, igualmente, existiriam aí causas implicadas: para cada um 

dos casos, as escolhas estariam fundadas em determinações (inconscientes), ignoradas pelo 

próprio sujeito, que se diferenciariam apenas quanto aos objetivos sexuais. 

 

  Já a professora S afirma acreditar que: 
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“A sexualidade começa a se definir a partir dos 11 anos de idade, tudo antes disso 

é fantasia. Assim, observa-se que o que o filme pretende mostrar simplesmente é a 

personalidade de Ludovic, independente da sua futura opção sexual. Isso não pode ser 

confundido com desejo, libido, suas pulsões de instinto quando ele manifesta seu desejo de 

ser menina” 

 

É interessante a fala da professora S, pois demonstra a preocupação com o sujeito 

em si, independente da sua futura opção sexual é preciso respeitar a personalidade e não 

reprimi-lo, contribuindo para que essa opção seja feita de maneira saudável. A meu ver, é o 

que deveria se esperar de qualquer professor que passa por uma situação como essa em sala 

de aula. 

Segundo Bastos (2004), o papel do educador seria, na medida do possível apenas 

de orientar, interferindo o mínimo, para que as pulsões parciais da criança realizem seu 

caminho natural rumo à genitalidade e o seu excedente seja sublimado. 

 

 Para finalizar a professora A, faz uma reflexão bastante interessante em seu texto,  

“ Outro conceito evidenciado no enredo é o complexo da castração. Este fica 

perceptível na fala de Ludovic que diz: “Quando eu me tornar menina, vou me casar 

com ele.”  O personagem parece esperar pelo momento em que ficará sem o pênis e se 

tornará uma menina. Essa fala do personagem pode ser associada à idéia da autora 

que afirma “Algumas pessoas têm dificuldades em ultrapassar essa fase e ficam fixadas 

nelas. Muitas vezes, são as próprias mães que impossibilitam que o processo de 

autonomia se efetue de modo saudável.” A mãe e a avó transferem suas emoções para 

Ludovic que se vê pulsionado a se vestir e agir como menina. As ações inconscientes 

das duas mulheres acabam impedindo o personagem de ultrapassar essa fase.” 

 

Diante desses relatos percebemos que as professoras relacionaram os conteúdos 

teóricos apresentados  com o filme visto, evidenciando  um olhar diferenciado às causas 

do garoto Ludovic se ver como menina, não atribuindo a causalidade a fatores genéticos, 

mas sim aos  aspectos inconscientes que transcendem  a realidade consciente. 

As professoras demonstraram em suas produções estarem mudando seus modos 

de ver a sexualidade na infância. Além de enfatizarem o fato do garoto antes de tudo 

estar em um processo de construção, passando por conflitos e o possível lugar do 
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professor como auxilio nesse momento, não como mais alguém que julga e manifesta 

preconceitos. 

Na segunda questão do roteiro além do personagem principal da trama quais 

foram outros mais marcantes para você...por que?  

A professora R conta que a personagem com quem mais se identificou foi a avó.  

 

“A única personagem que entende e respeita a criança em formação. Encara 

com naturalidade a construção da sexualidade de Ludovic e faz demonstrações 

públicas de afeto e respeito ao neto. Nesta personagem, podemos ver a diferença que a 

aceitação e a postura diante do ser humano podem fazer por alguém” 

 

Nessa resposta é possível observar que, a identificação da professora R é 

justamente com quem se identifica com o papel que ela desempenha na escola, pelo 

menos em seu imaginário, ou seja,  “professora, aquela que entende e respeita a criança 

em formação encarando com naturalidade a  construção da sexualidade infantil.” 

 

Já a professora I, apesar de dizer que não tem preconceitos ficou “perplexa ao 

assistir ao filme, tensa e apreensiva”. Para ela, o que aconteceu com Ludovic vem 

acontecendo com muitas outras crianças. Acredita que ao se observar uma criança com 

predisposições homossexuais, deve-se mostrar que ele é menino ou menina e guiá-lo 

para um caminho mais tranqüilo. 

“Nós não podemos ter preconceito com um homossexual, mas podemos detectar 

nos primeiros anos de vida as características de um menino e uma menina e mostrar a 

criança que ele é um menino ou uma menina e com carinho e muito amor guiá-lo pelo 

caminho que para ele será mais tranqüilo” 

Apesar de dizer que não tem preconceito, a professora I apresenta um discurso 

que é muito comum : “não tenho preconceito, mas também não quero que os meus 

filhos sejam homossexuais.”  Vale ressaltar, que o papel do professor ao se deparar com 

essas questões está longe de ser descobrir se a criança tem ou não tendências a ser 

homossexual, para assim poder guiá-la ao que ela realmente deve ser. Se não temos 

preconceitos, porque devemos evitar que uma pessoa decida sua opção sexual conforme 

o que ela deseja, vem seguindo os padrões da sociedade? 
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Assim a professora I prossegue “é necessário conhecer nossos filhos e alunos, 

amá-los e respeitá-los, mas é necessário orientá-los e fazê-los pessoas fortes e 

saudáveis fisicamente e mentalmente” 

Compreende-se na fala da professora uma contradição, pois apesar de afirmar 

que não tem preconceito, seu discurso é repleto de conceitos rígidos, principalmente 

quando afirma “o que eu compreendo em relação a Freud e sua teoria psicanalítica 

não é muito, mas percebo que o filme retrata um pouco do seu pensamento e teoria. 

Não me sinto segura para debater sobre isso.” 

Já a professora A, destaca que para ela a mãe foi bastante marcante, pois: “ela 

assume de início uma postura de alimentar o desejo do filho em tornar-se menina e 

muda radicalmente de atitude exigindo da criança a mesma ruptura.” O que analisei 

como uma interpretação pessoal e não explícita no filme como sua resposta possa 

indicar.  

A professora S chama a atenção para o personagem do pai e da família no geral: 

“ o seu pensamento adormecido que começa a revelar-se principalmente no momento 

em que aceita a opinião de seu chefe. A mãe, por sua vez, começa a deixar de lado seu 

desejo de amar e libera um sentimento de revolta contra seu filho e passa a culpá-lo 

por tudo de ruim que acontece. A família começa a desestruturar-se, o pai perde  o 

emprego...” 

A partir dessas falas, percebe-se que cada professora se identificou com um 

personagem diferente e esse processo  é justificado em seus discursos, a professora R ao 

identificar-se com a professora, faz alusão ao papel que a própria desempenha em seu 

ambiente de trabalho. 

Já a professora I, ao identificar-se com Ludovic e com o fato de “muitas crianças 

estarem passando por isso” demonstra as barreiras de seus pensamentos  ainda em 

relação à questão de homossexualidade, caindo em  contradição, diante do preconceito 

e/ou aceitação. 

  Segundo Bastos (2004), a contribuição da psicanálise à educação se daria no 

educador, isto é, psicanalisando-o para que saiba como se portar diante de seus alunos, 

impedindo que seus recalques reforcem os recalques deles. Pois como lembra Millot 

(1987), são os próprios excessos do recalque do educador que o influenciam a exercer a 

repressão sobre seus educandos. 

A professora A destaca a mãe por compreender em seu discurso uma contradição, 

pois primeiramente ela aceitava e depois adotou um comportamento de repúdio em 
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relação ao comportamento do filho, contribuindo dessa forma para que ele ficasse 

confuso. Já a professora S, destaca o papel da família diante dessa situação, afirmando 

que o pai ao colocar em segundo plano a família, priorizando os valores de seu chefe 

permitiu que sua família se desestruturasse. 

  Sobre a questão quanto possíveis relações entre o que viu no filme, o que você   

pensa e a realidade na qual vive,  para a  professora M : “O filme mostra que a cultura 

da comunidade, onde ele estava inserido, sufocaram as pulsões sexuais através de uma 

“falsa moralidade.” Comparando com a sociedade atual pode-se afirmar que em se 

tratando de sexualidade infantil pouco ou quase nada mudou.” 

“Se Freud estiver certo, a sociedade atual necessita de mudanças urgentes, pois a 

sexualidade infantil continua tratada como tabu principalmente, dentro das famílias. As 

crianças do século XXI são vistas como seres assexuados e com uma agravante, são 

estimuladas diariamente por imagens, letras de musicas e danças sensuais.” 

 “Este ano ouvi algumas reclamações de uma mãe. Segundo ela o filho fora 

beijado na boca por um coleguinha. Tentei tranqüiliza-la dizendo que nesta fase as 

crianças começam a apresentar curiosidades relacionadas à sexualidade e que eu iria 

trabalhar o conteúdo em sala. Passei a trabalhar o corpo humano, em parceria com o 

Serviço de Orientação Educacional, e através desse conteúdo abordamos o tema 

sexualidade, porém a mãe ficou indignada e sugeriu que deveríamos expulsar o garoto 

envolvido para preservar a imagem do filho.  Mais tarde descobrimos que a iniciativa 

do tal beijo havia partido do aluno cuja mãe reclamara. É interessante verificar o 

quanto a fase oral é bem aceita. Já a fase anal e principalmente, a fase fálica passa sem 

maiores notoriedades.” 

A professora R destacou a questão das diferenças, como alvo de muitos 

preconceitos, tanto na escola quanto na família.  “Numa sociedade intolerante ao 

diferente, observa-se que a história da personagem Ludovic é bem real. Pouco se tolera 

o diferente. Qualquer um que não se encaixe nos padrões pré estabelecidos da 

comunidade, sofre punições e rejeição. É comum ver em escolas, crianças na mesma 

fase de construção de sua sexualidade, passarem pelo que o filme aborda. Tanto o 

menino, quanto a menina. Na sala dos professores, é(sic) constante as piadas e 

rejeições a alunos diferentes. Nas famílias, os diferentes são rejeitados e reprimidos, de 

uma forma geral. Dificilmente agiriam diferente do filme. Infelizmente, ainda estamos 

muito longe de vivermos dentro de um contexto de aceitação e respeito ao outro.” 
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 A professora I demonstrou um olhar mais rígido, de certa forma culpando a 

família por não ter percebido que o garoto era um pouco diferente e permitindo que ele 

tivesse amigos imaginários. Mas será que essa deveria ser a postura da família? 

Diagnosticar o problema para resolvê-lo?  

 “O que vi no filme me deixou tensa e comovida, pois percebo quão difícil é para 

uma pessoa conviver com a discriminação e o preconceito. Acredito que alguns fatores 

influenciaram o menino a querer ser menina, a família deveria ter percebido. A criança 

vivia num mundo de fantasia; eu sou contra essa história de amigo imaginário, é 

necessário que a criança desde cedo saiba diferenciar a fantasia da realidade. Ouvir 

uma história, imaginar personagens e lugares traz prazer e desperta a criatividade, 

mas o exagero faz a pessoa ser alienada do mundo. É necessário conhecer nossos filhos 

e alunos, amá-los e respeitá-los, mas é necessário orientá-los e fazê-los pessoas fortes e 

saudáveis fisicamente e mentalmente.” 

Millot (1987) afirma que se a intenção do educador é sufocar o mais cedo 

possível qualquer tentativa da criança de pensar com independência, nada ajudará mais 

do que desorientá-la no plano sexual.  

Já a professora S, afirmou que esse tema ainda é desconfortável para ela, mas 

admite que somente com o tempo será capaz de mudar o contexto social que ainda é 

conservador e influencia as pessoas em suas escolhas sexuais. 

“Nesse sentindo, admito que o tema me causa desconforto. Até outro dia, não 

me incomodava a minha opção sexual nem a dos outros. Recentemente presenciei dois 

jovens (aproximadamente 15 anos) do mesmo sexo se beijando por algumas vezes em 

minha frente, numa fila, por mais de 20 minutos. Essa situação me deixou incomodada, 

percebi então que de fato isso não era tão natural quanto pensava.” 

“Mesmo que nós saibamos conviver com a diferença e aceitação somente o 

tempo, com o passar das gerações, com tentativas é que gradativamente vai ser 

promovida essa transformação de um contexto social conservador para um contexto de 

escolha livre de pressões externas condicionando uma vontade intima, da natureza de 

cada um.” 

        Para finalizar e avaliar a compreensão das professoras em relação à teoria de Freud 

com o filme perguntou-se: Após ter assistido ao filme, seus sentimentos e/ou 

compreensão mudaram  em relação a Freud e a sua teoria psicanalítica? 
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 A professora A, demonstrou ter tido uma boa compreensão inicial da teoria de 

Freud e conseguiu em seus discursos sempre fazer um paralelo entre a teoria e a prática. 

Acredito que contribuímos para um despertar pela busca do conhecimento em 

psicanálise, principalmente quando ela afirma: “A teoria psicanalítica Freudiana é sem 

duvida um dos maiores legados no campo da educação. Posso afirmar que minha 

compreensão em relação a teoria desse autor sofreu transformações, sobretudo, em 

relação ao conceito da transferência.” 

Já a professora S, evidenciou que ao ver um caso “concreto” conseguiu entender 

melhor a teoria, destacando a importância do filme nesse processo de ensino-

aprendizagem.  “Cabe evidenciar que a minha compreensão quanto aos ensinamentos 

de Freud foram bastante significativas, pois a falta de caso concreto me distanciava 

das sua teorias. O filme me permitiu enxergar a relevância da temática de Freud e 

principalmente entender a não menosprezar a implicação sexual de suas abordagens, e 

de se tratar de um assunto sério.” 

 

 

 

  A professora M afirmou que foi possível aumentar seu interesse pela 

psicanálise: “A teoria psicanalítica de Freud é, ainda hoje, o que de mais concreto 

temos no que concerne a “vida anímica” da criança”. “A leitura da apostila e o rever 

o filme me fizeram mais próxima da compreensão do meu aluno e aumentou o meu 

fascínio pela psicanálise.” 

  Por fim, a professora I disse que “O que eu compreendo em relação a Freud e a 

sua teoria psicanalítica não é muito, mas percebo que o filme retrata um pouco do seu 

pensamento e teoria. Não me sinto segura para debater sobre isso.”  

 Entretanto, apesar da aparente dificuldade em relacionar a teoria com os fatos 

do dia-a-dia, a professora demonstrou bastante empenho em realizar todas as atividades 

do curso, o que demonstra que apesar de alegar pouca compreensão isso não foi barreira 

para que pudesse se aproximar um pouco mais do aporte freudiano. Importante  

mantermos clareza de que psicanálise e educação  não devem se confundir, que os 

saberes psicanalíticos possam “clarear”  o ato educativo. 
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Diante desses dados, percebe-se que o olhar para fatos do cotidiano atravessado 

pela psicanálise é capaz de transformar a prática do professor. Isso fica evidente com a 

professora M, que ao se deparar com uma situação de beijo entre alunos, ao invés de 

seguir o conselho da mãe em expulsar e julgar a criança  decidiu  trabalhar os conteúdos 

de sexualidade em sala de aula.  

Compartilhando, portanto com a posição de Kupfer (2001): 

A psicanálise pode transmitir ao educador uma ética, 
um modo de ver e entender sua prática educativa. É 
um saber que pode gerar, dependendo, naturalmente, 
das possibilidades subjetivas de cada educador, uma 
posição, uma filosofia de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª parte 

 A segunda parte destinou-se a análise das atividades realizadas com foco nas 

crianças,pensadas como possibilidades e/ou estratégias provocadoras de suas memórias 

e lembranças. Dentre elas, a projeção do filme “Up- Altas Aventuras”, a leitura do livro 

Carlota Bolota, a confecção de uma caixa de memórias e a produção desenho com o 

tema “Minha história de vida”.  

 Escolhemos o filme “Up- Altas Aventuras” com o objetivo de provocar 

reflexões nas crianças acerca de suas vidas. Além de buscarmos instigá-las à reflexão 

sobre suas experiências, seus sonhos, suas expectativas e sobre suas famílias. 

 Reconhecendo que as crianças ao pensarem sobre o lugar que ocupam em suas 

famílias desencadeariam um processo de reflexão levando-as a vivenciar um tão 

autoconhecimento e uma auto-análise,mesmo elementares. 

  O filme conta a história de Carl, que depois da morte de sua esposa  parte para 

realizar os sonhos de sua infância. Carl coloca balões em sua casa para poder voar e ir 

até o Paraíso das Cachoeiras, o lugar que sua amada sonhava conhecer um dia. Eles 
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sempre juntavam dinheiro para fazer a viagem, só que outras prioridades tomavam o 

lugar da realização desse sonho. 

 Carl pensava que iria fazer uma viagem fácil e tranqüila, mas, um jovem 

escoteiro o acompanha, pois se escondera em sua varanda, além de fazer outros 

parceiros nessa viagem. Nunca é tarde para realizar um sonho e a consideração pela 

família são temas abordados como roteiros para o filme. 

 Ressalta-se que a mulher de Carl, Ellie, ainda quando criança possui um álbum 

fotográfico, denominado “Meu livro de aventuras” e neste há uma parte reservada para 

“Coisas que ainda vou fazer”. Carl depois de muitos anos, ao olhar o livro, percebe que 

ela havia completado todas as folhas do diário com fotos da história de vida dos dois, 

refletindo a importância das lembranças e memórias de sua vida com Carl. 

 Já no livro “Carlota Bolota” a personagem principal conta sua história de vida 

através de um álbum de fotografias que descreve vários momentos com entusiasmo, fala 

sobre seu apelido e até sobre seu fascínio por jogar futebol. 

 O filme juntamente com a história possibilitou que as crianças se aproximassem 

de histórias de vida diferentes e com fases da infância em que elas passaram ou estão 

passando, permitindo, dessa forma, uma identificação com os personagens. 

 Já a caixa de memórias teve o objetivo de instigar as crianças a refletirem sobre 

as marcas que as constituem. No dia da apresentação alguns alunos não levaram as 

caixas com os objetos, mas os alunos que levaram contaram o porquê de cada escolha 

com entusiasmo. 

 O mais interessante foi que devido ao percurso construído, alguns alunos 

associaram que os objetos da caixa de lembranças tinham que ser fotos, imagens, 

filmes, ainda  que não tenhamos orientado essas instruções de escolha para colocar na 

caixa. 

 Muito ao contrário, o aviso aos pais foi com o seguinte texto “(...)Pedimos 

encarecidamente que para a aula de amanhã, enviem três objetos significantes para a 

confecção da caixa, pode ser qualquer um, desde que seja da escolha da criança.” 

Um aluno levou dois filmes “Carros”, “Toy Story 2” e um carrinho de 

brinquedo. Ele nos contou que os filmes estavam na lembrança dele porque gostava 

muito dos brinquedos que tem e não vai abandoná-los nem quando estiver grande.  

 Quanto ao filme “Carros” e o carrinho de brinquedo o aluno K, nos contou que o 

carrinho foi presente do pai, que gosta muito de carros.  Ele quanto crescer afirmou que 

quer ter um carro bem bonito. 
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 Alguns alunos levaram carinhos, motos, bonecas, brinquedos pequenos, todos 

repletos de significados particulares, mas uma aluna particularmente chamou atenção. 

 

  A aluna E, levou uma boneca e três fotos: 

  

 Ela nos contou que essa foi a primeira boneca que ganhou dos avós e sua mãe a 

guardava até hoje, quanto as fotos a aluna E nos contou que eram de quando ainda bebê 

e que gostava das fotos porque ela era bonita quando pequena. 

   Geralmente os alunos sentam em duplas na sala de aula e a aluna E, sempre 

estava sozinha, a professora nos contou que ela não gostava de sentar com outros 

colegas e não estava sentada sozinha por indisciplina. Muito ao contrário, a aluna E, era 

uma das alunas mais disciplinadas que nunca questionava a professora. 

Notei que ela sempre aparentava estar um pouco para baixo e junto com as 

revelações da caixa, o desenho e o texto da aluna E, compreendi um pouco mais sua 

história de vida. 

 A aluna E tem um irmão, é filha de pais separados e mora com a mãe, disse que 

seu irmão tem o sonho de ser dentista e mesmo que pareça estranho disse que quanto ao 

que o seu pai quer ser quando crescer,ela não saberia dizer. 

 Observe o desenho: 
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 Ela representou em seu desenho sua mãe, seu irmão, ela bem pequena com  seu 

passarinho chamado “Beatriz” e o pai bem distante. 

Segundo Rodrigues (1980), a criança psicologicamente sadia é criança alegre, 

criança alegre é criança curiosa, exploratória em estado de expansão contínua e de 

permanente sintonia com o mundo.  

Diante disso, interpretando e compreendendo o que os objetos escolhidos, a 

colocação da professora e o desenho da aluna E buscam manifestar, percebi que ela 

pode estar-se sentindo insegura e sem liberdade. 

Para Rodrigues (1980):  

Ao contrário da diversidade de oportunidades que poderia 
conduzir a criança a conhecer-se e ao mundo, expandir-se, a 
escolher, a responsabilizar-se e a vincular-se positivamente 
com a vida, os adultos lhe fornecem extensas listas de 
proibições, ameaças, implicâncias e castigos. 
 

 

 

Confesso que na construção desse trabalho senti vontade de ligar para a mãe da 

aluna E, não para julgá-la, mas contar que a aluna E é uma ótima aluna, mas que pode 

estar passando por um momento difícil. Não tive essa atitude por acreditar ser muita 

ousadia de minha parte. Mas, gostaria de alertar a mãe e a professora que tivessem um 

olhar mais sensível em relação a aluna E, que apesar de não se demonstrar frágil, possa 

estar precisando de alguém que lhe de mais segurança e liberdade... 

 Como afirma Rodrigues (1980) estar ao lado da criança não significa deixar que 

ela faça tudo quanto lhe venha à cabeça. Não significa deixar que ela se arruíne. 

Significa confiar nela e é esta fé que distingue liberdade de permissividade.  

 

 

  

Observem o desenho a seguir: 
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 O aluno S, nos surpreendeu em sua produção, por que disponibilizamos para os 

alunos uma folha com 12 linhas para que fizessem uma pequena redação sobre o 

desenho,  com o tema “Minha história de vida”, mas ele escreveu nada mais nada menos 

do que aproximadamente 44 linhas. 

 Os alunos foram terminando e nos entregando seus desenhos,  quando notamos 

estavam todos ao redor do aluno S,  mostrando que havia escrito muito mais do que 

todo mundo.  

 Fomos conferir e para nossa surpresa já não havia quase nenhum espaço em 

branco na folha. A professora nos contou que ele sempre agia dessa forma, gostava de 

ser melhor do que os outros e ser o centro das atenções.  

 A princípio ignorei essa informação, e fiquei encantada por alguns minutos, em 

como aquele aluno se engajou na nossa proposta. E foi aí então, que tive um insight, 

engano meu acreditar que apenas aquele aluno se engajou por que escreveu bastante e 

todos os outros não gostaram tanto assim da nossa proposta. 

 Pennso que o aluno S, ao realizar as tarefas em sala de aula e ser considerado 

pelos colegas e pela professora “o melhor”  sente-se valorizado em continuar agindo 

dessa forma. A professora, ao ter o mesmo olhar que o meu de inicio, acreditar que ele é 
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um aluno extraordinário e engajado, apenas contribui que ele se esforce para ser 

reconhecido dessa maneira. 

        Segundo Rodrigues (1980) ao adaptar-se ao processo escolar de aprendizagem e ao 

obter reconhecimento por coisas que realiza, a criança passa, também a gostar de fazer 

as coisas e, por extensão, a gostar do trabalho. Assim, é indispensável que todas as 

realizações da criança sejam reconhecidas pelos adultos, pois é provável que ela 

desenvolva um penoso sentimento de inadequação, caso seus esforços e 

empreendimentos não sejam adequadamente reconhecidos. 

 Pode-se notar a importância do olhar de reconhecimento do professor diante das 

atividades das crianças para que elas se sintam motivadas. O olhar do “outro” influencia 

o desejo de saber e conhecer sobre o mundo que está dentro das crianças.  

 Quanto ao desenho do aluno S, notamos que ele se encontra representado 

exatamente no centro do desenho e sua mãe está brigando porque ele está brincando e 

seu pai alimentando o dinossauro que por sua vez está defecando em sua irmã. 

 Segundo Melaine Klein (1968, apud Oliveira, 1978) as análises infantis 

demonstram sempre que atrás do desenho, da pintura e da fotografia, se esconde uma 

atividade inconsciente bem mais profunda. Na fase anal, isso será representado pela 

produção sublimada da massa fecal.  

 O aluno S, nos contou que ama sua irmã, mas nunca disse, pois ela bate muito 

nele, por mais que eles brinquem mais do que briguem, talvez em nível consciente, ele 

diz amar a irmã, afinal seu superego já foi alimentado pelos valores e juízos que a 

sociedade e a família lhe impôs, mas lembramos que o inconsciente também comparece. 

 Como diria Lajonquiére (2011) está “na ponta da língua”. 

 Em sua produção pictográfica, sua irmã está em uma posição totalmente 

desfavorável, além de estar longe dos pais, a ela não é permitido nem a participação na 

brincadeira. 

 O aluno S também nos conta que sua mãe tem a função de cuidar dele enquanto 

seu pai trabalha, mas o pai é quem tem tempo para brincar com ele a noite quando chega 

do trabalho. Podemos observar em sua produção que seu pai é o único que aparenta 

estar participando da brincadeira.   

 Os próximos dois desenhos assemelham-se em sua forma e  também possuem 

um interessante significado numa leitura psicanalítica. 

 Segundo Rodrigues (1980): 
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 A primeira evidencia notável de que a criança já sabe e já sente que no 

universo existe certa ordem(aparente ou não) é a sua inserção nele. Quando isto 

acontece, ela representa outras figuras humanas além da dela própria, num 

contexto de evolução sócio-afetiva e de relações interpessoais.Então, aparecem 

desenhos da família e do ser humano em geral representados em formas 

proporções e coloridos emocionais. 

 

 

 

Desenho da aluna Y.
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Desenho da aluna K. 

 

 É possível observar aspectos comuns nos dois desenhos. O primeiro desenho, da 

aluna Y, mostra a disposição da família em sua produção de forma linear. A aluna Y nos 

contou que tem 5 irmãos, sendo 3 por parte de mãe e 2 por parte de pai, entretanto no 

desenho os filhos por parte de mãe ficaram desenhados ao lado do pai. 

 Essa representação pode estar ligada à maneira como ela se relaciona com esses 

irmãos, o maior contato, a proximidade. Segundo Rodrigues (1980), as figuras são 

dispostas no papel de acordo com seu significado afetivo e recebem dimensões e 

coloridos específicos. 

 Também é observado na produção da aluna K, cada membro da família tem 

coloridos específicos e estão dispostos de maneira linear. A aluna K tem duas irmãs e 

apesar de não citar seus avós em sua redação, no desenho eles estão mais próximos dela 

do que as irmãs. 

No desenho da aluna Y observamos que os pais estão maiores do que ela e os 

irmãos e no desenho da aluna K, os pais e avós possuem o mesmo tamanho e estão 

maiores que ela, as irmãs e os cachorros. 

 O tamanho de cada membro é um elemento importante também a ser observado. 

Segundo Oliveira (1978) o tamanho, a omissão ou fragmentação de pessoas no desenho 

da família evidenciam situações afetivas particulares. 
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Os três desenhos que seguem são produções de três meninos,  

 

Desenho do Aluno L. 

 

 

Desenho do aluno E. 
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Desenho do aluno D. 

 

  

 

 

Os  três alunos ao invés de desenharem suas famílias, como foram solicitados, 

optaram por desenhar barcos e carros. A princípio não entendi porque fizeram esses 

desenhos sendo que não “era isso que queríamos” e achei que tínhamos perdido três 

desenhos. 

Mas, diante da leitura do livro “A interpretação dos Desenhos Infantis” Daniel 

Widlocher (1971), conta que o objeto desenhado pelas crianças  é um objeto que por 

uma razão ou por outra interessa particularmente a criança. 

Ou seja, a proposta não tinha sido um fracasso, muito ao contrário, os alunos só 

tinham aliado o que gostam de desenhar, os objetos de seus interesses pessoais com o 

que foi requerido por nós, tanto que nos desenhos dos alunos E e L, a família estava 

representada no barco em uma dimensão menor. 

Como afirma Oliveira (1978) entre os desenhos dos meninos predominam as 

viagens interplanetárias e submarinas, as guerras, o futebol e uma série interminável de 

veículos de vários tipos. 

O professor deve estar atento aos detalhes do que se pede aos alunos, atento para 

que não impeça, nem coloquem freios em suas dimensões criativas. Ao pegar os 

desenhos, quase pedi para eles refazê-los, mas eu sabia que na verdade quem deveria 

estar equivocada era eu, e realmente estava. 
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Por fim, todos os desenhos e produções das crianças estão repletos de 

significados e informações valiosas, mas foi necessário um recorte tomando como 

referência aqueles que me chamaram a atenção por motivos de interesse pessoal. 

Entretanto, segue em anexo todas as 23 produções dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

 No percurso da construção desse trabalho, o foco a princípio era analisar as 

produções pictográficas dos alunos, para identificar se o desenho infantil podia ser 

revelador de aspectos inconscientes que manifestam-se no dia-a-dia escolar, além de  

compreender e analisar o lugar do infantil na história de vida deles. 

            Entretanto, levando em consideração principalmente que os próprios excessos 

dos recalques do educador influenciam a exercer  repressão sobre seus alunos, no 

decorrer da construção da monografia, percebi que não era possível falar dos alunos sem 

falar dos professores. 

 Na análise dos dados identificou-se uma professora que demonstrou a 

preocupação com o aluno, independente da sua futura opção sexual, outra afirmou 

acreditar que ao se observar uma criança com predisposições homossexuais, deve-se 

mostrar qual é o sexo que ele tem e deve seguir. 

 Essas duas posições e pensamentos diferentes influenciam na prática dessas 

professoras e também na forma como os seus alunos se expressam, pois um 

comportamento é de amparo e o outro é de coerção. 

 Diante disso, os desenhos das crianças são reveladores de aspectos inconscientes 

e podem auxiliar os professores a conhecer um pouco mais seus alunos, quando este 

(re)conhecimento for desprendido de preconceitos e paradigmas.  

 O desenho infantil é sem dúvida um dos maiores meios de expressão que as 

crianças dispõem e falando de suas produções as crianças vivenciam um momento 

criador baseado principalmente em suas experiências emocionais. 

 Como conclusão final, podemos considerar que o saber da psicanálise não oferece 

garantias para ser bom professor, pois o limite da educação por ela revelado reside no fato 

de que não se submete o inconsciente, não há modelos do “bem fazer” na prática 

pedagógica, mas pensamos que possa contribuir  para que a educação seja repensada, 

partindo da verdade de si mesmo, do lugar do infantil na constituição do sujeito- professor e 

sujeito-aluno. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Mudam-se os tempos, mudam-se as  vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades.  
Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança; 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem, se algum houve, as saudades. 

                                                                                                   Luís de Camões 
 

De uma coisa eu tenho certeza, vivi e aproveitei ao máximo as oportunidades da 

Universidade de Brasília. Sentirei saudade primeiramente das amizades, que por mais 

que ainda dissermos que vamos nos encontrar e sermos amigas para sempre, como 

sabiamente nos diz Vinícius de Morais:    

  

Um dia a maioria de nós irá se separar. Sentiremos saudades de todas 
as conversas jogadas fora, as descobertas que fizemos,  dos sonhos 
que tivemos, dos tantos risos e momentos que compartilhamos... 
Saudades até dos momentos de lágrima, da angústia, das vésperas de 
finais de semana, de finais de ano, enfim... do companheirismo 
vivido... 

 

Os amigos deixaram marcas que nem mesmo o tempo irá apagar.  

 

 Sentirei falta das aulas, de alguns bons professores e dos dias quase por 

completos passados na Faculdade de Educação, das horas na biblioteca e do tempo de 

ócio entre uma aula e outra, das confraternizações com os colegas, dos momentos de 

estudo e pode ser que até das greves. 

 Estou graduando em Pedagogia e isso significa muito mais que portar um 

diploma de nível superior, sinto-me como uma profissional com grande conhecimento 

teórico e apesar de pouca prática, habilidade não só na arte de ensinar, mas também na 

de cuidar. 

 Acredito que dar aula não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas, 

sobretudo estabelecer relações afetivas que geram aprendizagem. Dessa forma, tenho 

vontade de ministrar aulas a princípio na educação infantil e quero saber o nome e a 

história de cada um dos meus alunos e poder participar ativamente do processo de 

aprendizagem deles. 

 Fui selecionada por uma escola para ser professora no ano de 2012 e pretendo 

trabalhar lá pelo menos dois anos, mas preciso terminar minha outra graduação, 
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Psicologia. Além de Pedagoga, serei em breve Psicóloga, as duas graduações já me 

lapidaram e me transformaram em uma pessoa melhor e com muitos objetivos, não só 

acadêmicos, mas também pessoais. 

 Hoje, sou capaz de aceitar o fato de que para sair de casa nova e casar, passar em 

um concurso público talvez seja o melhor caminho, apesar de contrariar minha maior 

vontade, estudar assuntos de meu interesse. 

 Um grande sonho: Fazer um mestrado na área de Psicologia e Educação na 

Universidade de Brasília, apesar de não ser nada fácil, vou me dedicar ao máximo, pois 

mesmo com as dificuldades, sei que ter títulos pela Universidade de Brasília é uma 

grande satisfação, não só pessoal mas também profissional. 

 Quero também voltar a estudar inglês e outra língua, além de não parar de 

estudar LIBRAS. 

 Caso ainda tenha condições financeiras para me manter estudando, pretendo 

fazer um doutorado na área também, mas sem tanta pressa, pois sei que quanto mais 

conhecimento na prática mais temas interessantes irão surgir para se estudar 

teoricamente. 

  Projetando para bem além, daqui 20 anos, gostaria de ministrar aulas em 

faculdades na área de Psicologia e Educação, trabalhar na minha clínica particular como 

Psicóloga, provavelmente de crianças (que também é um projeto de vida). Além de abrir 

uma empresa com minha família, para que eu possa ser feliz profissional e 

financeiramente (E quem sabe pode ser uma escola, não?). 
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REFLEXÕES SOBRE O FILME: MINHA VIDA EM COR DE ROSA 

 

 
Professora A 
 

O filme Minha vida em cor de rosa apresenta algumas reflexões acerca de 

conceitos Freudiano tais como: o inconsciente, a sexualidade infantil, transferência, 

pulsão sexual, complexo de Édipo, complexo de castração que são relevantes para 

compreensão da realidade, onde estamos inseridos. 

Na trama, a personagem principal Ludovic toma como referencia algumas figuras 

femininas: a mãe, a avó e a protagonista do seriado de TV. Ele não se consegue ver 

como menino. É possível associar este fato ao conceito Freudiano da transferência. Os 

pais e a avó desejavam que Ludovic fosse uma menina e inconscientemente passam a 

dispensar a ele formação de menina. Provavelmente, essa transferência pulsiona 

Ludovic a vivenciar o complexo de Édipo às avessas. Para Freud, nos meninos, “... o 

complexo de Édipo surge pelo desejo sexual pela mãe, a criança vê o pai como ameaça 

e deseja livrar-se dele, no entanto busca identificar-se com ele.” Já no filme o menino se 

identifica com a mãe em vez de se identificar com o pai, como é o esperado.  

Outro conceito evidenciado no enredo é o complexo da castração. Este fica 

perceptível na fala de Ludovic que diz: “Quando eu me tornar menina, vou me casar 

com ele.”  O personagem parece esperar pelo momento em que ficará sem o pênis e se 

tornará uma menina. Essa fala do personagem pode ser associada à idéia da autora que 

afirma “Algumas pessoas têm dificuldades em ultrapassar essa fase e ficam fixadas 

nelas. Muitas vezes, são as próprias mães que impossibilitam que o processo de 

autonomia se efetue de modo saudável.” A mãe e a avó transferem suas emoções para 

Ludovic que se vê pulsionado a se vestir e agir como menina. As ações inconscientes 

das duas mulheres acabam impedindo o personagem de ultrapar essa fase.  

Segundo Freud a pulsão sexual não está em sua origem a serviço da reprodução, 

sua meta é alcançar o prazer. Ludovic sente prazer em se maquiar, agir e vestir-se como 

menina. 
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O filme mostra que a cultura da comunidade, onde ele estava inserido, sufocaram 

as pulsões sexuais através de uma “falsa moralidade.” Comparando com a sociedade 

atual pode-se afirmar que em se tratando de sexualidade infantil pouco ou quase nada 

mudou. As musicas, as telenovelas e até os comerciais têm conotação sexual. Para se 

vender, um carro, coloca-se uma mulher nua. Porém, existe um falso moralismo que 

reprimi toda e qualquer pulsão sexual. 

 Freud afirma que a maioria das causas da neurose esta relacionada a conflitos de 

ordem sexual, vivido nos primeiros anos de vida. A teoria desse autor diz que as 

experiências desse período vão deixar marcas profundas. Essas irão estruturar a 

personalidade de cada homem ou mulher do futuro. Se Freud estiver certo, a sociedade 

atual necessita de mudanças urgentes, pois a sexualidade infantil continua tratada como 

tabu principalmente, dentro das famílias. As crianças do século XXI são vistas como 

seres assexuados e com uma agravante, são estimuladas diariamente por imagens, letras 

de musicas e danças sensuais. 

 Este ano ouvi algumas reclamações de uma mãe. Segundo ela o filho fora beijado 

na boca por um coleguinha. Tentei tranquilizá-la dizendo que nesta fase as crianças 

começam a apresentar curiosidades relacionadas à sexualidade e que eu iria trabalhar o 

conteúdo em sala. Passei a trabalhar o corpo humano, em parceria com o Serviço de 

Orientação Educacional, e através desse conteúdo abordamos o tema sexualidade, 

porém a mãe ficou indignada e sugeriu que deveríamos expulsar o garoto envolvido 

para preservar a imagem do filho.  Mais tarde descobrimos que a iniciativa do tal beijo 

havia partido do aluno cuja mãe reclamara. É interessante verificar o quanto a fase oral 

é bem aceita. Já a fase anal e principalmente, a fase fálica passa sem maiores 

notoriedade.  

Acredito que um dos personagens marcantes da trama é a mãe Hanna. Ela assume 

de início uma postura de alimentar o desejo do filho em tornar-se menina e muda 

radicalmente de atitude exigindo da criança a mesma ruptura. 

A teoria psicanalítica Freudiana é sem duvida um dos maiores legados no campo 

da educação. Posso afirmar que minha compreensão em relação a teoria desse autor 

sofreu transformações, sobretudo, em relação ao conceito da transferência. 
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Professora I 

FILME: “MINHA VIDA EM COR DE ROSA” 

• Fiquei perplexa ao assistir o filme, tensa e apreensiva. O que se 

passou com o menino Ludovic que queria ser menina, tem ocorrido 

com muitos outros meninos e meninas. E a todo tempo me 

perguntava: o que levou esse menino a querer ser menina? Creio 

que existem crianças que podem nascer com certas características 

genéticas que pré dispõe alguma diferença na sua sexualidade; mas 

a maioria das pessoas que hoje são homossexuais, provavelmente, 

passaram por algum tipo de abuso ou trauma sexual. Na Tailândia 

muitas mães vestem seus filhos de meninas e estes meninos 

quando crescem se tornam travestir, esse país é o que tem o maior 

número de homossexuais do mundo e o lugar onde mais se faz a 

cirurgia de mudança de sexo. Eu realmente fico comovida, pois 

praticamente todo ano eu tenho um aluno com características 

homossexuais. Não discrimino nem deixo nenhum colega tratá-lo 

mau, mas trato como uma criança normal.   

• Os pais do menino e avó me marcaram porque no meu 

entendimento nós não podemos ter preconceito com um 

homossexual, mas podemos detectar nos primeiros anos de vida as 

características de um menino e uma menina e mostrar a criança que 

ele é um menino ou uma menina e com carinho e muito amor guiá-

lo pelo caminho que para ele será mais tranqüilo.         

•  O que vi no filme me deixou tensa e comovida, pois percebo quão 

difícil é para uma pessoa conviver com a discriminação e o 

preconceito. Acredito que alguns fatores influenciaram o menino a 
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querer ser menina, a família deveria ter percebido. A criança vivia 

num mundo de fantasia; eu sou contra essa história de amigo 

imaginário, é necessário que a criança desde cedo saiba diferenciar 

a fantasia da realidade. Ouvir uma história, imaginar personagens e 

lugares traz prazer e desperta a criatividade, mas o exagero faz a 

pessoa ser alienada do mundo. É necessário conhecer nossos filhos 

e alunos, amá-los e respeitá-los, mas é necessário orientá-los e fazê-

los pessoas fortes e saudáveis fisicamente e mentalmente. 

• Não, o que eu compreendo em relação a Freud e a sua teoria 

psicanalítica não é muito, mas percebo que o filme retrata um 

pouco do seu pensamento e teoria. Não me sinto segura para 

debater sobre isso.   

• O filme retratou bem o sentimento do menino Ludovic e seus 

familiares bem como dos preconceitos e discriminações da 

sociedade que tratam as pessoas com indiferença e maldade. O ser 

diferente traz mal estar para os que estão dentro da família e 

principalmente para os que estão fora. É difícil viver em uma 

sociedade quando se apresenta alguma diferença de 

comportamento ou no físico. É necessário reflexão e mudança no 

comportamento das pessoas! 
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Professora M 

 

Roteiro “Minha vida em cor de rosa”. 
 

 Fiquei surpresa ao receber este filme como proposta de trabalho. Havia 
assistido o mesmo há pelo menos quinze anos e tinha achado fantástico. Como 
continua atual. 
 Citando Anna Freud (2ª. Conferência: A vida pulsional infantil, p. 27) “Os 
educadores, ou seja, aqueles aos quais a criança está entregue, querem sempre fazer 
dela o que pensam que melhor se lhe ajusta; consequentemente, algo sempre 
diferente, de acordo com a época, posição, classe, partido, etc.”. 
 Vimos que o inconsciente continua atuando ao longo de toda a vida do 
indivíduo e que a despeito da educação e dos recalques adquiridos através dela, o 
complexo de Édipo, a libido, ele torna-se dócil e trás em si o desejo de saber e o prazer 
de aprender. 
 A figura da professora que aparenta ternura no dia em que Ludo é chamado a 
se retirar da escola demonstra o conflito interno da personagem que na cena em que 
Ludo leva à escola uma boneca ela pede que guarde o brinquedo da irmã ou quando o 
colega mostra durante a aula o brinco que Ludo usara na festa em que a família foi 
introduzida na comunidade e que era de sua mãe.  

A Comunidade em nome da moral e dos bons costumes, sob o véu da hipocrisia 
e julgando-se a milícia que garanta a todos serem iguais no falar, agir, vestir, no ter, 
mas verdadeiramente apavorada diante de seus próprios recalques,assim como a 
professora. Cheios de medo e rejeição de se deparar com seus próprios fantasmas 
adormecidos no inconsciente. 

Ao mesmo tempo o apoio afetivo da avó, demonstrado através do carinho, da 
compreensão, da aceitação e da leveza em tratar com Ludo, dançar com Ludo, brincar 
com Ludo... Pareciam felizes juntos.  
 Apesar de, aparentemente, menos uniformes no modo de vida, quando nos 
sentimos ameaçados por diferenças de ordem sexual, valores, origem, forma de 
consumo, nos aproximamos muito da comunidade do filme. E surgem os guetos, 
lugares onde seus desejos de autenticidade, simplicidade, espontaneidade, liberdade e 
privacidade parecem se realizar. 
 A teoria psicanalítica de Freud é, ainda hoje, o que de mais concreto temos no 
que concerne a “vida anímica” da criança”. A leitura da apostila e o rever o filme me 
fizeram mais próxima da compreensão do meu aluno e aumentou o meu fascínio pela 
psicanálise. 

 

 

Professora R 

 

Roteiro para análise do filme “Minha Vida em Cor de Rosa”   
1. Que reflexões o filme oferece sobre: inconsciente, sexualidade infantil, 

transferência e complexo de Édipo?  
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Inconsciente- Ludovic ser gerado no desejo de ser uma menina. O 
clima dos Pais por esse desejo e como ficou registrado em seu 
inconsciente. 
Sexualidade infantil –  é claríssimo a sociedade castradora, diante das 
fases de construção da sexualidade humana. Eles esqueceram como 
foram em suas respectivas infâncias e apenas reprimem e geram 
doenças psíquicas na sociedade. A identidade sexual de Ludovic está 
claramente em construção e em conflitos, gerados por climas em sua 
gestação. 
Transferência –  o forte papel que os pais exercem em Ludovic, a ponto 
de  rejeitar sua imagem e entrar num conflito existencial avassalador e 
opressor.A mãe deixar-se levar pelos conceitos dos vizinhos a ponto de 
rejeitar o filho, para agradar o outro. Ficou claro sua regressão e as 
conseqüências para seu filho e família. O filho de Albert repudiar seu 
amigo, para não ir para o inferno, numa clara alusão a interferência do 
adulto. Assim também agem os meninos do futebol, que reproduzem os 
conceitos do adultos. 
Complexo de Édipo –  O desejo pela mãe, o pai como rival e mais forte. 
A fantasia pela boneca, onde pode se casar livremente e realizar seu 
desejo. A brincadeira com o amigo e sua fantasia de virar menina, para 
ser como sua mãe e pai. Já que não pode possuir a mãe no real, foge à 
fantasia, como forma de extravasar sua pulsão. 
A difícil relação que mãe e filho passam a ter, quando esta regride e 
transfere ao outro (vizinhos) como deve ser portar com seu filho. O 
sofrimento e a dor causadas pela mãe e os mecanismos que usa para 
sobreviver à rejeição e castração. 
 

2. Além do personagem principal da trama, quais foram outros mais 
marcantes para você? Por quê? 

A avó. A única personagem que entende e respeita a criança em 
formação. Encara com naturalidade a construção da sexualidade de 
Ludovic e faz demonstrações públicas de afeto e respeito ao neto. 
Nesta personagem, podemos ver a diferença que a aceitação e postura 
diante do ser humano podem fazer por alguém. 

3. Estabeleça possíveis relações entre o que viu no filme, o que você 
pensa e a realidade na qual vive. 

Numa sociedade intolerante ao diferente, observa-se que a história da 
personagem Ludovic é bem real. 
Pouco se tolera o diferente. 
Qualquer um que não se encaixe nos padrões pré estabelecidos da 
comunidade, sofre punições e rejeição. 
É comum ver em escolas, crianças na mesma fase de construção de 
sua sexualidade, passarem pelo que o filme aborda. Tanto o menino, 
quanto a menina. 
Na sala dos professores, é constante as piadas e rejeições a alunos 
diferentes. 
Nas famílias, os diferentes são rejeitados e reprimidos, de uma forma 
geral. Dificilmente agiriam diferente do filme. 
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Infelizmente, ainda estamos muito longe de vivermos dentro de um 
contexto de aceitação e respeito ao outro. 
Penso que a postura mais correta e mais simpática, para mim, foi a avó, 
que respeitou cada um, com suas peculiaridades. 
 

4. Após ter assistido ao filme, seus sentimentos e/ou compreensão 
mudaram em relação a Freud e a sua teoria psicanalítica?  

Posso me referir ao texto de Anna Freud, onde ela explica com riqueza 
de exemplos a construção da sexualidade e os conflitos gerados por 
posturas castradoras e incorretas, gerando doenças psíquicas. 
A teoria psicanalítica torna a atitude da comunidade no filme ainda mais 
ignorante e doente. A doença estava nos adultos e não na criança em 
questão.  
Com Freud, essas ações se tornaram reprováveis com bases em 
estudos e pesquisas, dando uma nova chance à humanidade. 
Após leitura dos textos do curso, culminando com o filme, vejo 
claramente o quão foi importante Freud e seus estudos para tornar o 
convívio social mais sadio, bem como a promoção da saúde mental. É 
inaceitável ver comportamento e intolerância até em nossos dias, após 
tanta riqueza e contribuição psicanalítica. 

5. Outras apreciações consideradas interessantes na abordagem do filme.    

A família do chefe, em processo de luto mal elaborado, onde exerce 
maior pressão sobre a família de Ludovic. Seu pânico e neurose 
afetando outras famílias. 
A omissão da professora, que somente age quando é tarde e a expulsão 
do aluno já é um fato. 
A diferença da nova vizinhança, que acolhe a família Fabre com 
tranqüilidade e cordialidade, lembrando á mãe que é natural certos 
comportamentos infantis, que isso não compromete a aceitação e amor 
da criança.  
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Professora S 

O filme “Minha vida em Cor-de-Rosa, retrata inicialmente um cenário que 

compõe uma família tradicional, padronizada, morando em um bairro da classe média 

alta francesa, onde os vizinhos aparentemente se respeitam e vivem em sintonia. Dentre 

os diversos personagens, há o menino Ludovic, de apenas sete anos, a mãe, o pai, a avó, 

dois irmãos e uma irmã, os moradores do bairro, a professora, o diretor da escola e a 

psicóloga.  

Em uma análise teórica a partir do filme, as relações de gênero e poder sempre 

existiram, porém se intensificam quando Ludovic, demonstra sua vontade em ser 

menina. 

 O que já havia acontecido outras vezes, agora começa a ser constrangedor, no 

momento em que o menino viaja em sua fantasia infantil, acreditando que ao vestir-se 

de mulher poderá despertar sua feminilidade e transformar-se por completo em uma 

menina. 

A psicanálise, de Freud, afirma que a sexualidade começa a se definir a partir 

dos 11 anos de idade. Tudo antes disso é fantasia. Assim, observa-se que o filme 

pretende mostrar simplesmente a personalidade de Ludovic, independente da sua futura 

opção sexual. Entretanto, isso não pode ser confundido com desejo, libido, suas pulsões 

de instinto quando ele manifesta seu desejo de ser menina. A estrutura de sua 

personalidade revelaria a força de seu Id, permanecendo, mesmo diante das represálias 

dos pais, com o mesmo desejo e propósito firme de transformar-se em menina. Os 

sonhos que tinha, conteúdos de seu inconsciente buscariam afirmar-se em sua realidade, 

intermediando entre as fases psicossexual e fálica, reforçada pelo complexo de Édipo e 

da latência, onde predomina a inquietação sexual.  

Ludovico mantém um laço afetivo estreito com a mãe e a avó, que funciona 

quase como uma hipnose em determinados momentos do filme, deixando florescer 

ainda mais seus desejos de leveza em plenitude, o que configura a figura feminina.  

A história continua ao redor da família, que decide levar o menino à psicóloga 

onde os pais têm o desejo de conduzir o atendimento, pois permanecem em junto com a 

criança, ouvindo e relatando seus desejos. Nas sessões é mostrado um atendimento 

psicológico precário, onde o paciente jamais estreitaria laços de confiança, o que é 
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indispensável para qualquer caso, e por esse motivo não se consegue estabelecer vínculo 

algum, diminuindo as chances de resultados satisfatórios.  

Chama atenção o descontrole do pai. O seu pensamento adormecido que começa 

a revelar-se principalmente no momento em que aceita a opinião de seu chefe. A mãe, 

por sua vez, começa a deixar de lado seu desejo de amar e libera um sentimento de 

revolta contra seu filho e passa a culpa -lo por tudo ruim que acontece.  A família 

começa a desestruturar-se, o pai perde o emprego, mudam de bairro e toda a vizinhança 

fica feliz com a mudança deles, hipócrita, pelo fato de não ser tão belos, ou tão perfeitos 

como eram avaliados. 

  Ludovic cresce e vê a necessidade de afirmar-se através da autonomia de seus 

atos. O filme revela algo que é comum diante de sua faixa etária , porém a visão torpe 

dos pais e comunidade pode ter realizado o que não deviam, ou seja despertar um 

mecanismo de defesa de isolamento ou negação. 

Resta estabelecer relações vistas no filme com a minha realidade. Nesse 

sentindo, admito que o tema me causa desconforto. Até outro dia, não me incomodava a 

minha opção sexual nem a dos outros. Recentemente presenciei dois jovens 

(aproximadamente 15 anos) do mesmo sexo se beijando por algumas vezes em minha 

frente, numa fila, por mais de 20 minutos. Essa situação me deixou incomodada, percebi 

então que de fato isso não era tão natural quanto pensava. 

Mesmo que nós saibamos conviver com a diferença e aceitação somente o 

tempo, com o passar das gerações, e com tentativas e que gradativamente vai ser 

promovida essa transformação de um contexto social conservador para um contexto de 

escolha livre de pressões externas condicionando uma vontade intima, da natureza de 

cada um.  

Por fim, cabe evidenciar que a minha compreensão quanto aos ensinamentos de 

Freud foram bastante significativas, pois a falta de caso concreto me distanciava das sua 

teorias. O filme me permitiu enxergar a relevância da temática de Freud e 

principalmente entender a não menosprezar a implicação sexual de suas abordagens, e 

de se tratar de um assunto sério. 


