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NAS PALAVRAS DO ESCRITOR – UM ENSAIO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA INFÂNCIA
GT 20 - Psicologia da Educação 
Taísa Vliese de Lemos (UFJF)

Muitos poderiam ter sido os caminhos adotados para compreender o processo de constituição da subjetividade na infância. No entanto, optei por analisá-lo a partir da interpretação psicológica de uma obra literária, pois a literatura é uma forma de pensamento que acarreta o mesmo esclarecimento que o conhecimento científico. Entretanto, ela o constrói por outras vias, por vias indiretas, através de alegorias e metáforas que nos permitem compreender os fenômenos psicológicos que ainda não estamos aptos para perceber através de vias objetivas (Vygotsky, 1999a). 
De acordo com Vygotsky, “toda obra de arte (...), pode ser aplicada como predicado a fenômenos novos ainda não interpretados ou idéias para aperceber-se deles” (p. 35). Dessa forma, escolhi o livro Infância de Graciliano Ramos (1980) para compreender o processo de constituição da subjetividade, pois nele, o autor nos fala através das memórias de infância do narrador O narrador do livro Infância é um adulto, que lembra de suas experiências de menino e sempre as relata na primeira pessoa do singular. Com esse recurso estilístico, o autor criador ressalta a perspectiva crítica que a criança tem dos acontecimentos e das relações sociais por ela vividas e, fomenta uma complexa questão de análise literária: Se o livro Infância é um romance ou uma obra memorialística. 
, desenvolvendo um belíssimo texto que se inicia com a lembrança de um vaso cheio de pitombas De acordo com as narrativas, é possível compreender que Pitombas são uma espécie de frutos típicos do nordeste.  e prossegue até o episódio que marca sua entrada na puberdade, quando descreve sua relação com o primeiro amor. 
As narrativas descrevem os personagens, as paisagens e os instrumentos culturais que tiveram importância para a formação do narrador. Descrevem as mais diversas relações que ele estabeleceu durante sua infância que foi vivenciada no início do século XX. Uma infância marcada pela riqueza sócio-cultural nordestina e por uma multiplicidade de vozes que permearam a sua constituição. Vozes que falavam sobre religião, arte, educação e justiça. Vozes que retratavam as raízes culturais de seu  povo.
	A compreensão deste processo de constituição da subjetividade foi fundamentada no referencial teórico de Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky. Autores que construíram suas teorias tendo o materialismo histórico e dialético, como base de seu método investigativo. Além disso, apresentaram como ponto de encontro em suas teorias, o estudo da linguagem para a compreensão das funções psicológicas, em detrimento dos paradigmas de estudo cientificistas que foram questionados por eles, já no início do século XX (Vygotsky, 1999b; Bakhtin 1997b). Enfatizaram ainda, a importância das interações sociais na formação da consciência e se interessaram pela arte e literatura, como forma de discutir as questões da linguagem em relação às ciências humanas. 
Este trabalho se constitui em três partes: Inicialmente, apresento a perspectiva metodológica utilizada para realizar a interpretação psicológica. Posteriormente, resgato um fragmento da interpretação realizada na dissertação, no qual analiso a relação do narrador do livro Infância com os outros e os elementos de significação que emergiram destes encontros para o processo de sua constituição. E finalmente, na conclusão, evidencio como a literatura pode ser um material fecundo na formação do educador, pois a leitura da obra memorialística pode sensibilizar e atingir diretamente o leitor. A leitura do livro Infância (1980), especificamente, tem o poder de promover o encontro do narrador com o leitor e do leitor consigo mesmo, pois suas memórias de infância poderão ser somadas às memórias narradas e, quem sabe assim, construir novos elementos conceituais, éticos e estéticos para a compreensão da formação do sujeito.

Busca de novos paradigmas para o estudo da subjetividade

A investigação sobre o processo de constituição da subjetividade vem exigindo a criação de novas configurações teórico-metodológicas para sua abordagem (Jobim e Souza, 1994; 1998, 2000; Eizirik, 1995; Barbosa, 1995; Crochick, 1998; Rey, 1997). Atualmente, assiste-se ao encontro da ciência com a arte e a filosofia, com o objetivo de instituir nos métodos de investigação a plurivocidade de conhecimentos e, assim, contemplar as complexas investigações nas Ciências Humanas (Schnitman, 1996).
Essa necessidade se faz proeminente, perante a insatisfação com as respostas geradas pelos paradigmas de pesquisa positivistas que vêm sendo adotados pelas Ciências Humanas no estudo do sujeito. 
Jobim e Souza (1994) afirma que as Ciências Humanas têm vivido um dilema na construção de seus conhecimentos, pois importaram os paradigmas racionalistas das Ciências Naturais, tentando alcançar o ideal de cientificidade que lhes foi exigido no início do século XX. Em suas palavras, as Ciências Humanas “aderiram ao universo do pensamento axiomático, calcado na lógica matemática, substituindo progressivamente o mundo da realidade humana, chegando mesmo a abolir a própria distinção entre pessoas e coisas” (1994, p. 20). 
Esta busca por uma pretensa cientificidade provocou a sua desumanidade, pois as Ciências Humanas foram estruturadas a partir de categorias invariáveis do estudo do sujeito que compreendiam os processos humanos e sociais como universais e supra-históricos (Rey, 1997). Dessa forma, é possível afirmar que diante de tantas quantificações e controle de variáveis, as Ciências Humanas deixaram de contemplar a especificidade do estudo do sujeito e simplificaram as complexas relações do homem com seu meio, por concebê-lo numa perspectiva fragmentada e mecanicista. As Ciências Humanas utilizavam uma visão que idealizava o sujeito e o destituía de sua historicidade, cultura e linguagem. 
Portanto, é possível compreender que a rigidez dos paradigmas positivistas não contemplaria a investigação do processo de constituição subjetiva, pois ele estaria baseado nas análises de estruturas a-históricas e universais do comportamento humano. E, neste caso, o paradigma positivista se mostraria incondizente para compreender o nosso contexto sócio-cultural que é marcado por profundas mudanças qualitativas, produzidas pelas inúmeras revoluções econômicas, tecnológicas e de comunicação. 
Para construir a metodologia deste trabalho, me apropriei da indagação de Jobim e Souza (1994) de como romper com os modelos importados das Ciências Naturais, resgatando uma identidade própria, a partir de outros critérios de cientificidade que tenham suas leis internas e critérios de exatidão. E ainda, como manter o rigor metodológico e epistemológico, utilizando-se de novos paradigmas de estudo para as Ciências Humanas?
Como pistas iniciais para essa formulação, a autora acentua que é preciso criar um enfoque metodológico que compreenda o homem contemporâneo como um sujeito social, histórico e cultural. A abordagem teórica deve considerar o movimento da história e da sociedade. Além disso, deve ter a visão da realidade como um produto das ações do homem sobre o mundo, pois em suas palavras, estudar a constituição da subjetividade na infância “ não se resume em analisar o mundo interno em si mesmo, mas sim em resgatar o reflexo do mundo externo no mundo interno, ou seja, a interação da criança com a realidade” (Id. Ibdem, 1994, p. 126). 
Como resposta para esta busca por um enfoque metodológico, que compreenda o sujeito em sua totalidade, encontro uma psicologia fundamentada nas premissas do materialismo histórico e dialético: a perspectiva psicológica sócio-histórica. Nela, percebo a possibilidade de estudar a permanente ‘transformação’ e as contradições que são inerentes aos fenômenos humanos e sociais. 

Contribuições da perspectiva sócio-histórica para o estudo do sujeito 

Não quero descobrir a natureza da mente fazendo uma colcha de retalhos de inúmeras citações. O que quero é, uma vez tendo aprendido a totalidade do método de Marx, saber de que modo a ciência tem que ser elaborada para abordar o estudo da mente.
									            Lev Vygotsky 

A perspectiva sócio-histórica que tem o materialismo histórico e dialético como fundamento de sua base filosófica, inspirou a criação de métodos de investigação que compreendiam o homem enquanto “ unidade de corpo e mente, ser biológico e social, membro da espécie humana e participante do processo histórico” (Freitas, 2000, p. 2). 
Para autores como Lev Vygotsky e Mikhail Bakhtin, que adotaram premissas materialistas histórico-dialéticas para o estudo do sujeito, as investigações sobre os fenômenos humanos e sociais devem considerar os homens como sujeitos históricos, concretos, produzidos pela cultura e produtores de cultura, numa dada realidade social. 
Já no início do século XX, Vygotsky (1998a) tinha observado a impossibilidade de estudar os processos psicológicos e fisiológicos de forma separada, pois, assim, tornar-se-iam impróprios para a compreensão do sujeito e de sua produção cultural. Segundo ele, seria importante “ abordar o processo em sua totalidade, o que implica considerar, ao mesmo tempo, os aspectos subjetivos e objetivos do sujeito” (p.145). Para o autor, o processo de desenvolvimento do fenômeno psicológico é mais importante que seu produto. Assim, propôs estudá-los em seu permanente estado de transformação, buscando compreender sua gênese para reconstruir a história de sua origem e o caminho de seu desenvolvimento (Vygotsky, 1993). 
Mikhail Bakhtin (1997b), por sua vez, trabalhou com a distinção existente entre a pesquisa nas Ciências Humanas e nas Ciências Naturais. Segundo ele, a investigação nas Ciências Naturais se caracteriza por uma interação monológica, na qual apenas o investigador é o sujeito cognoscente, falante e com história. Seu objeto de estudo é apenas contemplado e não se pronuncia jamais. Já nas Ciências Humanas, ao contrário, a relação estabelecida entre os sujeitos é dialógica, pois ambos interagem e desempenham um papel ativo na produção do novo conhecimento. Ambos os sujeitos constróem novos textos, a partir da interação estabelecida entre as duas ou mais consciências, suas histórias e culturas.
Na busca por um elemento de investigação que contemplasse as especificidades humanas dentro da história e da cultura, Vygotsky estudou a evolução dinâmica da língua a partir das transformações sofridas no significado das palavras, ao longo do desenvolvimento do sujeito. Já Bakhtin, ampliou essa perspectiva ao tratar a evolução semântica da língua a partir do confronto ideológico dos valores sociais, ao longo da história social do homem (Jobim e Souza, 1994). 
Ambos os autores trouxeram novas perspectivas para a investigação nas Ciências Humanas, pois construíram concepções de linguagem que realizavam uma mudança paradigmática no estudo dos processos psicológicos. Tal como explicita a epígrafe deste texto, Vygotsky e Bakhtin não realizaram uma colcha de retalhos para compreenderem o funcionamento mental. Ao contrário, descobriram na linguagem, um elemento para a investigar questões relacionadas ao sujeito e seu meio sócio-cultural.
Inspirada na mudança paradigmática descrita, construi uma metodologia para investigar o processo de constituição da subjetividade na infância, através das narrativas literárias. Portanto, este trabalho configura uma forma diferente de produzir conhecimento nas ciências humanas através de uma pesquisa qualitativa. Nas alegorias da literatura, busco a compreensão do processo de formação da subjetividade na infância, pois a literatura e as licenças poéticas que a constituem têm o poder de me aproximar das mais íntimas características psicológicas manifestadas na infância: suas mazelas e riquezas, seus medos e sonhos, suas palavras e sentimentos que estão extremamente bem retratados nos episódios do livro Infância.
Dessa forma, sensibilidade e fundamento teórico encontram-se juntos no objetivo de compreender os modos de subjetivação presentes nas narrativas do livro. Um livro que me proporciona o encontro com uma infância nordestina do início do século. Infância agreste e curiosamente rica, múltipla e heterogênea, pois os elementos culturais que compunham o cenário dos episódios vividos pelo narrador apresentam uma expressiva riqueza que é materializada nas crenças, costumes, conhecimentos, brincadeiras, valores e nos sensos estéticos, morais e religiosos. 

A constituição da subjetividade do narrador

É pelo outro que o eu se constitui em um ser social com sua subjetividade.
                            Solange Jobim e Souza

Diante da multiplicidade de influências, vozes/consciências que deram acabamento a subjetividade do narrador, elegi para este trabalho, as relações de intersubjetividade como elementos de análise para compreender o processo psicológico. Compreendo como momentos de intersubjetividade a relação dialógica, polifônica e polissêmica que existe no momento de interação social. Ela acontece nas práticas discursivas: nas palavras e contra-palavras que constituem a permanente cadeia dialógica realizada em nossa existência e nas produções de sentidos que emergem, infinitamente, desses momentos (Smolka et all., 1998). 
Neste complexo sistema de significados e sentidos construídos socialmente, assistimos a constante re-significação do sujeito, pois o processo de sua constituição é intermitente. É mediado, datado, histórico, construído no encontro das consciências. Portanto, a subjetividade ganha uma configuração caleidoscópica, na medida em que não pára de assumir diversos contornos, cores, sentidos e formas. Um movimento humano que nos permite “ viver a existência de forma única, no entrecruzamento de diversos vetores de subjetivação” (Miranda, 2000, p. 38).
A formação da subjetividade não acontece sob a forma de um determinismo linear. Ela se constitui no contato com outros sujeitos, ao internalizar as significações construídas nesse encontro, ao provocar um confronto entre os sentidos em questão. Dessa forma, é possível afirmar que nesse processo de internalização, a subjetividade se constrói e reconstrói, pois cada indivíduo imprimirá sua singularidade no processo psicológico construído. Cada indivíduo encontrará novos elementos de significação e sentido para o conteúdo internalizado. 
Assim, a subjetividade se configura como um processo com textura fluida e em permanente movimento, pois as interações sociais sempre provocarão transformações nos homens. As interações sociais possibilitam a criação de uma cadeia de significados na qual os sentidos se transformam infinitamente, criando elos que se renovam e renascem intermitentemente.
Além disso, a subjetividade individual é um movimento dialético e contínuo de construção subjetiva e reconstrução cultural da sociedade, pois o processo de constituição do sujeito transforma os elementos culturais que alicerçam a subjetividade individual (Rey, 1997). Nas palavras de Bakhtin (1997b), a cultura é uma “ unidade aberta, em evolução, não determinada, nem predeterminada, capaz de se perder ou se renovar, transcendendo a si mesma” (p.374). O sujeito se constitui e é constituído numa complexa trama cultural, em constante movimento e processo de re-significação. 
A subjetividade será construída diariamente nos modos de ser, pensar e se relacionar. Será resultante das práticas discursivas de uma comunidade, das palavras e contra-palavras que orientam nossa ação social. Será um processo semiótico, pois não se localiza em nenhuma estrutura específica dos tecidos nervosos e cerebrais, mas está na essência do enunciado verbal que é compartilhado nas relações de intersubjetividade. 
A constituição do sujeito acontece no fluxo ininterrupto da linguagem, no qual as enunciações representam mais que um agrupamento de palavras. As palavras que formam nosso vocabulário são sentenças repletas de valor ideológico, que apresentam uma relação dialética com a infra-estrutura material da sociedade em que vivemos. Os signos refletem e refratam a realidade social. São criados de acordo com seu valor na sociedade de cada época, pois apenas se estiverem relacionados às condições sócio-econômicas do grupo, entram no seu horizonte social e desencadeiam uma reação semiótico ideológica (Bakhtin, 1997a). 
Para Bakhtin (1997a), os processos que originam o psiquismo encontram-se no signo lingüístico, pois “ a atividade psíquica constitui a expressão semiótica do contato entre o organismo e o meio exterior” (Id. Ibdem, p.49). Portanto, “a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento e ela reflete suas lógicas e suas leis” (Id. Ibdem, p. 35-36). 

O narrador e os outros
Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do ambiente onde me desenvolvi como um  pequeno animal. 
      Graciliano Ramos

Ao relembrar sua infância, o narrador do livro confere especial ênfase à relação que estabeleceu com seus pais. Desta forma, selecionei um episódio que marca a relação que ele estabeleceu com a autoridade e a justiça. O episódio conta o desaparecimento do cinturão de seu pai. Segundo o narrador, suas relações com, a justiça “foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito passar por esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de um julgamento”(Ramos, 1980, p. 31).
Diz o narrador: “não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido” (Id. Ibdem, p. 33).
O pai acordou enfurecido e procurou pelo objeto. Ao não encontrá-lo, culpabilizou o narrador como sendo o responsável pelo infortúnio do desaparecimento. O narrador manteve-se escondido, encolhido num canto pra lá dos caixões verdes, pois não era capaz de conversar ou se defender da acusação. Ao descobri-lo neste estado de encolhimento, o pai arrancou-o violentamente reclamando o cinturão, conforme a narrativa que segue: “ Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me: atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me; os sons duros morriam, desprovidos de significação” (Id. Ibdem, p. 32).
Onde estava o cinturão? O pai não perguntava, mas ordenava que lhe entregasse imediatamente o objeto. Mas onde estava o cinturão? Como o narrador não teve resposta, foi punido, batido, humilhado e impossibilitado de se defender. Foi torturado. Teve suas costas fustigadas pelo couro do chicote e achava-se num deserto, pois nenhum dos seus companheiros apareceu por ali para livrá-lo daquele tormento. Segundo o narrador: “ Situações desse gênero constituíram as maiores torturas de minha infância e as conseqüências delas me acompanharam” (Id. Ibdem, p. 33). Acompanharam porque se constituíram como elementos formadores de sua subjetividade, porque influenciaram toda a relação que o narrador manteve com a autoridade e a justiça.
Onde estava o cinturão? De acordo com o narrador: “ A pergunta ficou-me repisada na lembrança: parece que foi pregada a martelo” (Id. Ibdem, p. 33). Os berros do pai ressoaram durante anos na sua formação. O que pode ser percebido nas seguintes narrativas: “Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro” (Id. Ibdem, p. 33). 
Uma única pergunta que relembrava todo um episódio dramático vivido na infância do narrador parece ter sido pregada em sua subjetividade com um martelo, dada a força e a determinação que teve na formação do seu comportamento. Pregada como um martelo, deixou profundas marcas de dor, desalento e, principalmente, de descrença na justiça dos homens. Desde muito cedo, o narrador foi acostumado às arbitrariedades, à tortura e à violência: métodos culturalmente naturalizados no seio de uma família patriarcal e de uma sociedade assolada pelo coronelismo. 
Entre as lembranças dos encontros com os outros, o narrador destacou os elementos de injustiça e arbitrariedade como bastante relevantes para a sua formação. E para compreender o processo pelo qual o narrador elegeu os episódios relacionados com a autoridade e seus respectivos protagonistas, me remeto ao conceito vygotskiano de internalização das relações interpessoais. 
Ao compreender que a subjetividade é construída através da mediação semiótica, da intervenção de um outro sujeito ou de um instrumento cultural, Vygotsky nos oferece elementos conceituais para explicar como o narrador foi construindo sua relação com a autoridade e a justiça. Para Vygotsky (1998a), todas as funções psicológicas superiores são relações sociais interiorizadas. Elas aparecem em dois momentos no desenvolvimento psicológico do homem: nas formas interpsicológica e intrapsicológica.
Com as palavras de Vygotsky, compreendo que a subjetividade é uma internalização das relações sociais, uma internalização do nosso encontro com o outro, com suas palavras e suas atitudes. No entanto, esse processo não é realizado sob a forma de uma cópia, mas sob a forma de uma produção singular, pois, ao internalizar, o sujeito já transforma o conteúdo internalizado. O que é incorporado no processo de formação da subjetividade do sujeito não é simplesmente a relação interpessoal vivenciada, mas a produção de significações que emergiram daquele encontro com o outro (Pino, 2000). Em outras palavras, é possível compreender que o que foi vivenciado interpessoalmente torna-se intrapessoal, ao ser reconstruído internamente,  através de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento do sujeito (Vygotsky, 1998a).
Há um outro aspecto desse episódio que ainda me parece bastante oportuno de ser abordado. As marcas que são construídas na subjetividade do narrador com a força de um martelo e com a dureza de algumas palavras, me permitem compreender que o desenvolvimento humano e a formação da subjetividade não são produzidos exclusivamente nas interações harmônicas: nas relações humanas em que há uma homogeneização de sentidos para os signos ideológicos em questão. 
As situações de drama, conflito e desarmonia, situações de embates semióticos que ocorrem com os signos ideológicos, também apresentam a textura social da constituição do sujeito, pois esse processo acontece em todos os encontros dialógicos permeados por práticas discursivas realizadas na díade eu-outro, em todos os episódios: os harmônicos e os desarmônicos. Acontece nas interações sociais dialógicas, até mesmo nas interações que causam imobilismo, espanto e medo.
Esse fenômeno pode ser compreendido na medida em que a dimensão da alteridade humana é produzida pelos conflitos gerados na polissemia do signo, uma vez que nem todos os membros da interação social compartilham os mesmos sentidos para os signos ideológicos que emergem naquela relação (Smolka et al., 1998). Os signos ideológicos apresentam múltiplos sentidos e é precisamente essa arena semiótica que torna a formação da subjetividade um processo conflituoso, pois ela é produzida nos processos de diferenciação entre o eu e outro, nos embates criados entre os diferentes sentidos adotados para os signos nas práticas discursivas.
Dessa forma, as narrativas sobre o episódio do cinturão retratam uma multiplicidade de sentidos para o conceito de justiça, e, neles, é possível perceber um coral polifônico e desarmônico, pois quem seria o justo na história: o pai que encarna a figura da autoridade familiar ou o filho com sua suposta inocência? O que seria a justiça para ambos? As narrativas me levam a observar diferentes concepções de justiça que perpassam pelas relações daquela família, geram confrontos, torturas e constituem a subjetividade de seus protagonistas.
No episódio narrado, quando finalmente o narrador conseguiu escapar das torturas paternas, foi enroscar-se perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-se com os gemidos. Antes de dormir, no entanto, o narrador viu o pai dirigir-se a rede na qual deitara-se antes de sentir a falta do cinturão. Movimentos seguidos são narrados no livro. O pai sentou-se na rede e logo se levantou, agarrando uma fita de sola: o cinturão que se desprendeu da fivela enquanto ele dormia. 
O cinturão foi encontrado e o narrador esperou que o pai lhe dissesse algo. Fosse justo. Pedisse desculpas, talvez. O que mais poderia restituir a tranqüilidade a uma criança acuada, torturada e injustiçada?  O narrador confessa: “ Tive a impressão de que ia falar-me: baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram o refúgio onde me abatia, aniquilado” (Ramos, 1980, p. 35). 
O pai silenciou, como se o silêncio fosse a corroboração de sua autoridade. Nesse silêncio havia muitos signos ideológicos e uma heterogeneidade de sentidos relacionados à sua autoridade irrestrita, à sua concepção de justiça. Esse foi o primeiro contato do narrador com a justiça. Uma justiça cega que era legitimada pela autoridade paterna. Uma autoridade absoluta que estava acima de quaisquer paradigmas da racionalidade. Acima de qualquer possibilidade de diálogo e argumentação, pois não era conquistada pelo prestígio, pelo respeito. Mas ao contrário, era fundamentada nos mais antigos pilares da tradição familiar patriarcal nordestina. Batiam porque podiam lhe bater e isso parecia natural. Aliás, isso era cultural. 
Em outro episódio do livro, o narrador fala sobre sua ida para a escola e mais uma vez retrata, sua atuação diante da autoridade. Segundo ele, lavaram-no, esfregaram-no, calçaram-lhe os sapatos apertados e o conduziram para o local de estudos. 
Sapatos apertados que o colocavam numa nova condição social, pois não podia mais andar enlameado como gostava e nem preguiçar nos montes de milho, fazendo buracos fundos, mergulhando e depois provocando o desmoronamento daquela imensidão de grãos. Sapatos apertados que o introduziam num novo ambiente e o obrigavam a respeitar as normas disciplinares que existiam nele. Enfim, os sapatos apertados foram apenas o início de um processo de acomodação e adaptação a que o narrador deveria se submeter na escola. Em suas palavras, sapatos que: “ machucaram-me, comprimiram-me os ossos” (Id. Ibdem, p. 114). Ao fazê-lo, os sapatos produziram novos comportamentos, contribuíram com novos elementos de significação para a formação de sua subjetividade.
Mas como foi difícil para o narrador deixar todo o seu mundo! Deixar os filhos de Tetoninho Sabiá, a companhia quase sempre transgressora do Moleque José e do vaqueiro José Baía – um caboclo triste que nasceu de sete meses, foi criado sem mamar, bebeu leite de cem vacas na porteira do curral. Enfim, como foi difícil deixar todas as conversas de cozinha e as histórias da rua, entre outros momentos que faziam parte da vida do narrador, para se inserir no mundo da escola. Um mundo distante, permeado por lendas e histórias de professores rígidos, palmatórias vigorosas e caroços de milho.
De acordo com sua narrativa: “ A notícia veio de supetão; iam meter-me na escola. Já me haviam falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que realizassem a ameaça” (Id. Ibdem, p. 113). O narrador considerou a resolução dos pais uma injustiça e procurou, na consciência, um ato seu que determinasse essa punição: o exílio entre paredes escuras. Acostumado a ser culpabilizado e punido, o narrador procurava compreender sua ida para a escola dentro desse determinismo de justiça que orientava suas relações familiares. 
Segundo ele: “arranjaram impiedosos o sacrifício – eu me deixava arrastar, mole resignado, res infeliz antevendo o matadouro” (Id. Ibdem, p.114). “Não me defendi, não mostrei razões que me fervilhavam na cabeça, a mágoa que me inchava o coração. Inútil qualquer resistência” (Id. Ibdem, p.113-114). Para ele, era inútil resistir, pois a escola era um microcosmo da uma sociedade autoritária e ele, apenas uma criança que deveria se submeter ao papel social que era destinado à infância: obediência e respeito.
Dias depois, o narrador viveu um episódio que re-significou sua formação. Estava na escola e viu chegar um menino acompanhado por dois homens. Aliás, um menino sendo segurado por dois homens, pois “debatia-se, mordia, agarrava-se à porta e urrava feroz” (Id. Ibdem, p.117). O narrador observou-o com espanto e inveja, pois não lhe seria possível “espernear, berrar daquele jeito, exibir força, escoicear, utilizar os dentes, cuspir nas pessoas espumante e selvagem” (Id. Ibdem, p.117). 
No encontro eu-outro provocado por aquele episódio, o narrador percebeu uma outra possibilidade de relação com a autoridade. Uma relação que o fez concluir ser impossível resistir, pois tinha sido formado para se resignar aos sapatos apertados, aos cocorotes, cascudos e aos gritos dos pais. Segundo ele: “Tinham-me domado. Na civilização e na fraqueza, ia para onde me empeliam, muito dócil, muito leve, com os pedaços da carta do A B C, triturados, soltos no ar” (Id. Ibdem, p. 117). O encontro com o outro menino e com a sua atuação de resistência provocaram a corroboração da resignação no narrador. 
Um outro episódio marcante na infância narrada é a invasão, não intencional, do pedinte Venta Romba na casa do narrador. 
Venta Romba era um pedinte cuja “ voz corria mansa; as rugas da cara morena se aprofundavam num sorriso constante; o nevoeiro dos olhos se iluminavam com estranha doçura” (Id. Ibdem, p. 228). De acordo com o narrador: “ Uma sexta-feira Venta Romba nos bateu à porta. Deve ter batido: não ouvimos as pancadas. Achou o ferrolho e entrou, surgiu de supetão na sala de jantar, os dedos bambeando no cajado. As moças assustaram-se, os meninos caíram em grande latomia” (Id. Ibdem, p. 229). O pedinte foi mandado embora, mas embaraçou-se diante de tal ordem. Sua mãe tentou enxotá-lo, mas antes disso, expediu o Moleque José com um recado para o pai.
O pai tinha aceito o cargo de juiz substituto da cidade. O narrador não concordava com as atitudes do pai em relação à justiça e confessa que guarda dessa nomeação uma péssima lembrança, pois o pai “nada percebia da lei, possuía conhecimentos gerais muito precários. Mas estava aparentado com os senhores de engenho, votava na chapa do governo, merecia a confiança do chefe político – e achou-se capaz de julgar” (Id. Ibdem, p. 227). E complementa, finalizando sua crítica: “ Naquele tempo, e depois, os cargos (políticos) se davam a sequazes dóceis, perfeitamente cegos. Isto convinha à justiça. Necessário absolver amigos, condenar inimigos, sem o que a máquina eleitoral emperraria” (Id. Ibdem, p. 227)
O pai enganara-se com o recado recebido do Moleque e enviou um bilhete ao comandante do destacamento solicitando atuação policial para resolver o caso. Com a autoridade de juiz substituto, o pai chegou alvoroçado em casa e pôs-se a interrogar Venta Romba. No entanto, o pedinte permaneceu sem conseguir se pronunciar sobre suas intenções ao entrar na casa do juiz. Estava nervoso, trêmulo. Era sexta-feira, dia de caridade, dia de ganhar um pires de farinha nas casas particulares e um vintém nas lojas e bodegas. Mas isso não importou. O juiz deu-lhe voz de prisão, pois tinha recorrido à força pública e não podia contradizer-se. Não podia voltar atrás e evidenciar que sua autoridade apresentara uma falha perante seus superiores e sua família, uma injustiça com um pobre pedinte. Tal como no episódio do cinturão, o pai silenciou, pois era a autoridade máxima, representava o detentor do saber e do poder.
Venta Romba passou vinte e quatro horas na prisão, uma noite na esteira de pipiri, por ser sexta-feira: dia de caridade, dia de ganhar um pires de farinha nas casas particulares e um vintém nas lojas e bodegas. 
Diante da prisão do pedinte, o narrador foi postar-se na calçada, sombrio e com aperto no coração, pois experimentava um grande desgosto misturado à repugnância e a um vago remorso. Segundo ele: “Testemunhava uma iniqüidade e achava-me cúmplice” (Id. Ibdem, p. 235). E foi justamente o sentimento de cumplicidade com a arbitrariedade paterna, produzido pela impotência da sua voz de menino, que estabeleceu novos elementos para a configuração de sua subjetividade, para a sua relação com a justiça. De acordo com ele: “ Mais tarde quando os castigos cessaram, tornei-me em casa insolente e grosseiro – e julgo que a prisão de Venta Romba influiu nisto. Deve ter contribuído também para a desconfiança que a autoridade me inspira” (Id. Ibdem, p. 235).
Portanto, ao internalizar as relações de injustiça e arbitrariedade que vivenciou com seu pai, o narrador realizou uma produção singular sobre esses acontecimentos. A internalização de sua relação com a autoridade foi uma resposta: a contra-palavra que não foi possível ser dita ao longo dos episódios narrados, mas que foi transformada em elementos de sua subjetividade. Tornou-se insolente. Sensível ao arbitrário e ao injusto. Tornou-se diferente de seu pai.
Um outro aspecto a ser mencionado é que a cultura representa os elementos que formam os sujeitos e, ao fazê-lo, há concomitantemente a transformação das matrizes culturais de cada época e lugar. A cultura se configura como um sistema aberto, em permanente processo de re-alimentação e re-significação de suas estruturas. Portanto, ao não reproduzir as arbitrariedades da autoridade paterna, não compactuar com o mesmo sentido de justiça, o narrador ofereceu novos elementos de significação à produção cultural de sua comunidade. Elementos de transformação das relações sociais em favor da despotencialização da autoridade patriarcal. 

A literatura na formação de educadores
	
A título de conclusão, posso afirmar que o presente trabalho tratou de dois tipos de formação: A formação da subjetividade na infância e nos não-ditos do texto produzido, a formação do educador, pois uma contribuição que esta análise psicológica pode trazer para todas as instâncias educacionais, é a utilização da literatura e, especificamente, da literatura autobiográfica como um dos elementos formadores dos profissionais da educação. 
Na interpretação do livro Infância, é mostrada, a influência dos pais, professores e amigos na constituição do narrador, a influência na construção de suas funções psicológicas superiores: sua inteligência, sua memória, sua percepção, seus desejos, suas habilidades, sua inteligência, seu senso ético, estético e religioso. Enfim, em sua singularidade. Portanto, com a literatura pude observar que a cada palavra proferida, estamos contribuindo para a formação de nossos alunos e produzindo características que podem ter um peso importante em sua vida. Em cada encontro, em cada olhar, em cada gesto, em cada posição política assumida, estamos produzindo subjetividades. Estamos introduzindo novos elementos culturais para a sociedade na qual vivemos.  
Iniciei este texto com algumas considerações de Vygotsky (1999a) sobre a arte e a poesia como sendo uma forma de conhecimento sobre o homem. Uma forma legítima e tão importante quanto os conhecimentos científicos na compreensão dos processos psicológicos. Pois bem. Inspirei-me em Vygotsky para sugerir a utilização da literatura como um dos elementos para a complexa e intermitente, formação do educador.
A formação do professor é um processo que pressupõe, necessariamente, a reflexão e a internalização dos conteúdos de ensino. Ao internalizar, o professor realiza uma reconstrução do conteúdo aprendido, realiza uma produção de sentidos que relaciona a teoria com as experiências de vida e, assim, dá um tom de autoria e de singularidade no conhecimento construído. 
Catani, 1997; Cruz, 1999; Cunha, 1999, Oliveira, 1999 afirmam que a reflexão sobre vários aspectos ligados aos processos educativos poderiam ser potencializados pela leitura das obras autobiográficas e de ficção, na medida que seu conhecimento funcionaria como um ponto de partida para estimular reflexões, análises e críticas sobre os temas relacionados à formação docente. Assim, compreendo que a multiplicidade de sentidos existentes nas obras literárias pode abrir um fecundo caminho para a leitura de outros textos, para uma abordagem teórica, conceitual e filosófica.
Catani el al. (1997) enfatizam que os textos autobiográficos ou fictícios “ favorecem um redimensionamento das experiências de formação e das trajetórias profissionais e tendem a fazer novos modos de conduzir o ensino” (p. 18). Para as autoras, a leitura da obra memorialística desencadeia, nos educadores, o desejo de escrever sobre si e sobre sua formação profissional. Esta leitura provoca o encontro com as memórias que constituem o educador e, assim, pode mobilizar intensamente, seu interesse pela discussão de vários temas relacionados à formação docente.
Kramer (1998) defende no processo de formação docente: a utilização da linguagem para a produção de conhecimentos com significados, a restauração da voz do educador para que ele possa refletir sobre as teorias e relacioná-las com a prática profissional. Agora, tenho claro em minhas concepções que o professor não precisa de treinamento. Precisa de leitura, de sonho, de reflexão, de mergulhar em suas memórias de infância e compreender a perspectiva da criança que está sendo formada pela escola. 
Assim, corroboro a posição das autoras ao lembrar das agradáveis experiências de ter levado textos literários para reuniões de supervisão pedagógica e para aulas da cadeira de Psicologia da Educação, no curso de Formação de Professores. O efeito despertado pela dimensão estética da linguagem literária, a multiplicidade de sentidos possíveis no texto, a identificação com a memórias da infância e o desejo de compreender conceitualmente aqueles processos psicológicos foram constantes.
Para concluir, dedico este trabalho às professoras que trabalham com a infância. Ele foi escrito na intenção de que minhas palavras promovam uma cadeia dialógica na qual novas vozes se sintam incitadas a participar deste diálogo, do permanente diálogo que é a formação da subjetividade. Este ensaio foi produzido para vocês, caros educadores, meu motivo de reflexão e minha permanente busca por um trabalho formador que lhes restaure a voz, a capacidade de pensar e de sonhar por uma educação melhor.
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