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RESUMO

A prática educativa é, por definição, interpessoal; professor e aluno estão presentes na constituição de suas subjetividades. A relação que vão estabelecer não é apenas baseada

na transmissão, pretensamente neutra de informação ou de conhecimentos, nem é apenas uma relação de saber. Para a Psicanálise há outra lógica para além do aprendizado, já

que esta procura fazer a ligação entre os aspectos cognitivos e afetivos subjacentes à relação educativa. A Psicanálise contribui para que fosse posto em causa a ideia simplista

de uma relação entre professor e aluno diante de uma troca de saberes.

Os argumentos de Freud sobre o conceito de transferência explicitam que um professor pode tornar-se a pessoa a quem são endereçados os interesses de seu aluno porque é

objeto de uma transferência, tornando-se depositários de algo que pertence ao aluno. Em decorrência disso, tais sujeitos ficam carregados de uma importância especial. É dessa

importância que podemos supor um certo poder que o professor tem sobre o aluno. 

Lacan também verificou, como Freud, que o amor é o efeito da transferência, mas efeito sob o aspecto de resistência ao desejo como desejo do Outro.  

Hoje vivemos sob o domínio da internet, das redes sociais, da comunicação imediata, que permite a conexão de pessoas nas partes mais distantes do mundo. Grande parte da

população urbana do planeta está on-line.  Ao possibilitar a comunicação virtual para além dos meios convencionais, a internet tem se mostrado uma ferramenta fundamental na

divulgação da informação e do conhecimento, na pesquisa, e também no processo de aprendizagem. Esta nova forma de comunicação, de um lado, possibilita a circulação livre

da informação, aproximando o distante, e de outro, constrói-se basicamente a partir de “encontros” que se fazem na virtualidade.

No mundo atual a tecnologia, com todos os seus aparatos, assim como as novas mídias, ocupam no discurso capitalista o lugar de mais-de-gozar, como objetos condensadores

de gozo se constituindo como os mediadores por excelência entre eu e o outro.

Nesse sentido caberia esse questionamento: nessa nova conformação do laço social, como se constitui, então, o espaço do processo de aprendizado?  Que lugar vem ocupando

esses sujeitos nessa relação? Que consequências esses aparatos tecnológicos estão trazendo para o laço social?

Sabemos que o aluno hoje, enquanto sujeito receptor de informações, já não condiz com o ensino desatualizado encontrado em muitas de nossas escolas. É preciso, pois, aliar o

ensino à cultura para assim despertar no campo do sujeito-aluno o desejo em aprender. 

 Sabemos também que quando ensinamos algo a alguém colocamos em ato nossa fantasmática, isto é, a iniciativa do ato cai na conta do desejo do adulto em função educativa.

Atualmente um sintoma que tem atingido os processos culturais de uma forma geral é a falência da transmissão na relação professor-aluno. Substituídos pelos aparatos

tecnológicos e pela Internet, os professores vem perdendo seu lugar na tríade da construção da aprendizagem. 
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