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SOBRE O AUTOR
Ricardo Lengruber Lobosco é formado em Teologia pelo Instituto Metodista 

Bennett (1995), e em História pela Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia (1998). 
É Especializado em Teologia e Ministério pelo McCormick Theological Seminary 
(1998) e em Administração Escolar pela UCAM (2011). É Mestre (2002) e Dou-
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candário Miosótis em Nova Friburgo. E é coordenador do Polo da Universidade 
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OUTRAS OBRAS DO AUTOR

FORTE COMO A MORTE
Forte como a morte - estudos bíblicos no livro do Cântico dos Cânticos” foi escrito pelo Pr. Ricardo Lengruber Lobosco. Nos 

estudos aprendemos que o amor leal e generoso vem de Deus e nos leva a Deus. 

JARDINAGENS TEOLÓGICAS
Os jovens autores nos brindam com diálogos, cada qual em seu próprio terreno, sonhando o mesmo desejo de plantar jardins. 

Não há perguntas e respostas; provocações e reações. Há, na verdade, diálogo de almas.

ATÉ QUANDO, SENHOR
As linhas que seguem são breves considerações interpretativas sobre o livro de Apocalipse. Não passam de anotações e 

devem ser lidas como tal. É provável que haja lacunas importantes a serem preenchidas e questões que necessitem de maior 
detalhamento. O manuscrito foi produzido com objetivo de integrar a coleção “Muito prazer, Bíblia!”, uma publicação da 1a 

Região Eclesiástica da Igreja Metodista para Estudos Bíblicos.

O INCESTO NAS LEIS DO LEVÍTICO
O tema que permeia o livro é relacionado à moralidade sexual e ao incesto, às relações familiares e à reconstrução do Israel 
pós-exílico. O autor trabalha sob condução histórico-social e histórico-traditiva, além de analisar comparativamente textos 

bíblicos e textos provenientes da antiga Mesopotâmia.

O DIA EM QUE DEUS NOS VISITOU
 Maria estava aflita. Sabia que o tempo estava próximo. O calor que sentia indicava que seu corpo queria descanso. A barriga 

baixa não deixava mais dúvidas que a criança já se anunciava. Segurou firme nos braços de José. Seu olhar denunciava: 
precisavam de um canto sossegado e mãos experientes para ajudar a ter uma boa hora.

A ESCOLA EM QUE (DES)ACREDITO
O primeiro artigo deste livro é ‘A escola que desejo para o meu filho’. Talvez possamos dizer que este é um livro de sonhos, não no sentido 

de despertar ilusões, mas de desenvolver utopias - o sonho possível.

ÉTICA, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS
O presente livro é uma reflexão que relaciona Ética, Educação e Direitos Humanos. Meditações sobre o cotidiano dentro e fora 

das escolas e sobre o “olhar ético” a respeito da vida.
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PROFISSÃO: PROFESSOR

Professores são diferentes. São seres capazes de 
professarem-se ao mundo, revelarem-se. São capazes 

de deixar sua alma à flor da pele.

EDUCAR
é uma arte!

S
im, trata-se de obra artística a educação.

Por algumas razões. A primeira porque obra 
é algo realizado apenas por quem consegue 
transformar. Os artistas plásticos, escultores 
e arquitetos nos ensinam quão belo é proje-
tar. Vislumbrar antes de existir a obra acabada. 

Ou melhor, ver antes da obra pronta, mas nunca acabada. A 
completar-se na visão dos outros; a plenificar-se no deleite 
do próximo.

Uma outra razão se deve ao fato de que a arte é algo es-
tranho a esse mundo. Você já percebeu que os artistas estão 
sempre na contra-mão da história. Ou, quem sabe, estão na 
direção acertada, enquanto os mortais desfilam logicamente 
rumo ao fim, ao ponto final. 

Há uma tela de Edward Münch chamada O Grito. Enquanto 
as superpotências do mundo afirmavam-se pela força, pe-
las armas e pelo ‘progresso’, o artista gritava pelos sons das 
cores e chocava os modernos tanques da Segunda Guerra 
e os poderosos aviões de combate. Interessante: os aviões 
caíram, os tanques enferrujaram, os soldados tornaram-se 
anônimos, mas Picasso continua gritando.

Ludwig van Beethoven, quando se descobriu surdo, passou 
a compor como ninguém mais faria igual. Seu lamento, sua 
dor, suas paixões e sua bravura constroem verdadeiras casas 
para se morar. É como se pudesse voltar para aquele lugar 
de onde nunca deveríamos ter saído. Os sons de Beethoven 
são imagens pintadas na alma. Acho que foi por isso que a 
NASA, quando enviou uma sonda para o universo sideral, 
sem rumo e sem destino, levando consigo informações so-
bre essa pequena poeira celeste chamada Terra, escolheu a 
Nona Sinfonia para exemplificar o que chamamos de Músi-
ca. Beethoven morreu sem ouvi-la, mas não sei se alguém 
conseguiria viver sem ouvi-la. Parece que ela sempre existiu.

Quando Michelangelo esculpiu o Moisés, ele fitou-o e dis-
se-lhe: ‘Parla!”

O artista só consegue obrar o que tem vida. Não porque ele 
seja capaz de fazê-la. Mas porque é alguém que consegue 
mergulha-la.

Acho que era por isso que os hebreus, quando explicavam 
suas origens, diziam que Deus criou o mundo. O verbo criar 
(bara’) só tem como sujeito o próprio Deus. Qualquer obra 
humana nada mais é que a participação na criação divina. 

Não sei se somos a imagem e a semelhança de Deus ou vi-
ce-versa, mas o fato é que em se tratando de Arte, ninguém 
melhor que Deus-homem, ou, se preferirem, Homem-deus.

O professor é um artista por causa de tudo isto. E não con-
cordo com o discurso dos pedagogos que reclamam para si 
o título de educadores, alegando serem mais que meros pro-
fissionais da educação. 

Isso não faz sentido nenhum. Pedagogos querem conduzir 
as crianças; para onde? de onde? por que caminho? como? 
Acho uma bela, mas inviável, pretensão. Crianças não são 
‘conduzíveis’. Graças a Deus! Educadores querem ensinar. O 
que querem ensinar? Haverá algo a se ensinar realmente?

Professores são diferentes. São seres capazes de profes-
sarem-se ao mundo, revelarem-se. São capazes de deixar 
sua alma à flor da pele. Se me permitem, parafraseando o 
Chico, ser professor é “não ter certeza e nunca ter, não ter 
conserto e nunca ter, não ter tamanho ... é viver nas idéias 
dos amantes, e cantar como os poetas mais delirantes e 
jurar como os profetas embriagados ... é viver nas fanta-
sias dos infelizes ... é não ter vergonha, não ter juízo ... em 
todos os sentidos ... é o que não faz sentido.”

Professor é profissão, por que é dizer-se! É ser artista de 
si mesmo! Professor, profissão, professar-se. Professor é 

confessar de si ao seu mundo, seu palco. 
Os professores são cozinheiros para os paladares mais 

refinados: as crianças. Cozinham arroz e feijão com sabo-
res de guloseimas; temperam com sorrisos e assam no 
forno do Tempo.

O Talmude Judaico diz que um homem só o é verdadei-
ramente depois de plantar uma árvore, escrever um livro 
e ter um filho.

Professores são homens na acepção mais límpida da pa-
lavra. São humanos! Plantam árvores sob cujas sombras 
provavelmente nunca vão refrescar-se. Escrevem livros 
inteiros sem uma folha de papel. Têm filhos como as es-
trelas do céu – para onde enviaram a Nona de Beethoven 
– ainda que possam ser estéreis.

A fertilidade do professor está na sua ‘articidade’. Não sei 
se esta palavra existe, mas não outra melhor. Ser profes-
sor é ser capaz de fazer arte como fazem-na as crianças. 

Educar, eu disse acima, é uma arte. Não sei se há acerto 
nisso ... Educar, me parece, é prestar serviços educacio-
nais.

Professorar, isso sim, é uma arte! Professores, esses sim, 
são artistas!

Para terminar, passo a palavra ao Chico mais uma vez:



Imagino o artista num anfiteatro
Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela.

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca
Como contrapesos de um sorriso.

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta
O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta.

Dança o tempo sem cessar, montando
O dorso do exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito.

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória
E o artista, o infinito!
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sobre ser professor
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DIVAGAÇÕES

P
ara refletir sobre temas, gosto de pensar 
sobre as palavras que melhor dizem so-
bre o assunto. 

Para pensar, por exemplo, sobre saúde, 
gosto de indagar sobre “médico”, “hospi-

tal”, “saudar”, “salvar” etc. As palavras têm o poder 
de fazer pensar para além do tema em si; ajudam 
a ver as conexões que a um primeiro olhar não são 
óbvias. Isso faz com que os temas frutifiquem e, 
uma vez amadurecidos, espalhem sementes férteis 
sobre o terreno.

Por isso, ao pensar sobre a tarefa de professores, 
não posso deixar de me indagar sobre seu vocabu-
lário. Por exemplo: “educação” é, segundo os dicio-
nários, o ‘processo de desenvolvimento da capaci-
dade física, mental e moral da criança’; educação 
é, também, sinônimo de polidez. Educadores são 
os que promovem tal desenvolvimento. É preciso 
mais que conhecimento intelectual para tanto; im-
porta haver habilidade para despertar tais capaci-
dades nos estudantes.

Quando se pensa assim é possível pensar tam-
bém na relação entre educadores e educandos. 
A ideia é simples: há os que educam e os que são 
educados. De um lado, inspiradores do processo, 
de outro, os que se favorecerão do mesmo e cres-
cerão. Obviamente que, como em toda relação, 
há reciprocidade. Educadores se veem como edu-
candos; educandos funcionam espontaneamente 
como educadores. É como se houvesse uma rela-
ção de ensino e de aprendizagem em que ambos 
os lados do processo agem, reagem e refletem-se 
mutuamente. 

Nada de errado com isso! Em educação, poucas 
coisas funcionam tão bem como trocas e intercâm-

bios.
Porém, há mais sobre educação. Educadores são 

facilitadores do processo. Podem ser qualquer pes-
soa. Importa apenas que estejam abertas ao pro-
cesso. Assim, um pipoqueiro ancião na esquina de 
uma rua por onde passaram gerações, ajuda aque-
les que se dão ao tempo de encostar na parede da 
esquina para conversar. Felizmente, aprendemos 
dentro e fora das salas de aula!

Diferentes dos educadores são os professores. 
“Professor” é aquele que professa; professar é di-
zer publicamente quem somos, no que cremos, 
porque agimos assim, pelo que esperamos! Pro-
fissionais são os que atuam publicamente a servi-
ço da coletividade. Professores são, antes de tudo, 
profissionais que se colocam perante os demais e 
arriscam suscitar nos demais que descubram suas 
profissões. Não digo, todavia, que ser professor é, 
simplesmente, descobrir talentos profissionais. Ser 
professor é despertar nos demais a vontade de se 
descobrir e, por conta da descoberta, se professar.

Creio que por causa das inúmeras forças que des-
mereceram e desvalorizaram a profissão professor 
é que teóricos optaram por substituir a palavra. Em 
lugar de professor, se diz com muito mais veemên-
cia educador. Não gosto dessa substituição. Pala-
vras não se substituem como se muda de roupa ou 
de canal de televisão. Palavras têm história e, como 
tal, são herdeiras de seus usos e abusos nas ruas e 
nos livros.

Educador é quem exerce uma função. Professor 
é o que vive uma vocação. Não são professores os 
que, simplesmente, ensinam. Professores mergu-
lham mais profundamente. Os professores vivem 
o que professam!
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Com tudo isso, porém, não é possível permanecer com o ter-
mo do outro lado da história. Se professores são distintos de 
educadores, estudantes são muito diferentes de alunos. Aluno é, 
etimologicamente, do latim, alumnus, alumni (criança de peito) e 
alere que significa alimentar, nutrir, fazer crescer; daí que aluno é 
aquele que se alimenta. Aluno casa bem com educador. Se esse 
é o que alimenta habilidades, aquele é que é alimentado. Faz 
todo sentido. É a velha ideia da relação de dependência.

O vocábulo estudante, entretanto, é mergulhado em uma his-
tória muito mais interessante. Estudar é aplicar o espírito com 
vistas ao aprendizado e crescimento. Estudo é irmão de estúdio. 
Estúdio é onde artistas se aplicam na tarefa de criar. Estudar e 
criar são ideias muito próximas. Não há estudo verdadeiro se não 
houver um mínimo lampejo de criação. Estudantes são diferen-
tes de alunos. Alunos são alimentados por terceiros; estudantes 
são pesquisadores que buscam alimento por si mesmos – sem 
negarem a função dos professores – e alimentam os que estão a 
sua volta com descobertas novas e criativas.

E quanto à relação entre os verbos “ensinar” e “aprender”? É 
interessante notar que não existe essa distinção no inglês, por 
exemplo. O verbo to learn pode ser usado tanto para o estudo, 
quanto para o ensino e a aprendizagem dele resultante. Aliás, le-
arning é sinônimo de knowledge, (conhecimento), erudition (eru-
dição), information (informação), education (educação), science 
(ciência), wisdom (sabedoria), scholarship (ser acadêmico), lore 
(lição), understanding (compreensão). “Aprender” em português 
é, no máximo, sinônimo de estudar, conhecer e instruir-se.

Se essa linha de raciocínio funciona, e se aluno casa bem com 
educador, estudante casa bem com professor. Eis o par sobre o 
qual é possível pensar com chances de, ao final da meditação, se 

encontrar com novidades.
Dito de forma sintética: professores são os que têm algo a di-

zer e a mostrar, embora não se deixem de abrir o coração para 
aprender; estudantes são os que se aplicam a aprender, sem, to-
davia, insistirem em iluminar quem os circunda. Há relação, mas 
há, contudo, papéis bem definidos.

Professores são exemplos. Sem cair no romantismo pobre 
do guia moral que impecavelmente conduz um rebanho, não é 
possível abrir mão da postura professoral. Como qualquer pro-
fissional, professores têm sua postura esperada por todos. 

Professores exercem autoridade, que é bem diferente de po-
der. Poder é o que se exerce pela força. Autoridade é que se tem 
pela postura. Professores são ouvidos. Professores são aguarda-
dos. Professores são estimados. E o são porque gozam de autori-
dade. Os estudantes os veem como quem tem algo a dizer-lhes. 
Como quem precisa ser ouvido. Professores não gritam. Profes-
sores não ameaçam. Professores não discutem. Gritos, ameaças 
e discussões são mecanismos de poder. Ao contrário destes, 
serenidade, reconhecimento e diálogo são próprios da auto-
ridade. Professores não gritam porque, sem pedir, são ouvidos 
– estudantes esperam pelo que ele tem a dizer serenamente. 
Professores não ameaçam porque sabem reconhecer os valores 
de seus estudantes e esses, por sua vez, querem mostrar o que 
tem a ser valorizado. Professores não discutem porque sabem 
ouvir na hora necessária e dizer na hora devida – sabem dialogar 
de modo que todos tenham espaço para falar e para ouvir.

Professores são bem humorados, mas não são tolos nem in-
convenientes. Seres humanos como todos os profissionais, os 
professores transpiram humor. Deixam-se sentir pelos humo-
res da vida – trágica e cômica, alegre e entristecida, otimista e 

resignada, esperançosa e soterrada. Estudantes não acreditam 
em seres especiais, imunes a tudo. Estudantes sentem a vida e 
talvez ainda não saibam o que realmente experimentam; espe-
ram encontrar essas pistas naqueles em quem confiam. Nada 
de errado em estar triste, mas equivocada é a postura dos que 
maldizem tudo e todos a sua volta por causa de suas desven-
turas. Professores são profetas. Dizem o que dizem em lugar de 
muitos outros. Professores são de tudo um pouco: pais, avós, 
sacerdotes, conselheiros, amigos, terapeutas, policiais, juízes ...

Professores são sérios e exigentes, mas não são carrancudos 
nem intransigentes. Autoridade se exerce porque há seriedade 
no que se faz e não há transigência naquilo do qual se exige 
negociação espúria. Professores não deixam de avaliar porque 
querem ser amigos de seus alunos. Estudantes se tornam alu-
nos quando professores negociam e transigem com o que lhe 
é próprio e exclusivo. Professores deixam de ser quando cedem 
ao caminho mais fácil em detrimento do rigor e da seriedade do 
seu trabalho.

Professores são polidos e esperam que seus estudantes tam-
bém o sejam. Polidez significa compostura, responsabilidade, 
pontualidade, esmero, atenção, serenidade, organização. Mas 
professores rompem com a falsa polidez porque sabem sentar 
no chão em roda com seus alunos e cair numa boa gargalha-
da; conseguem negociar os prazos do que é transigível; passam 
por cima da falta de capricho naquilo que não conseguiu en-
cantar; relevam os devaneios dos que veem mais beleza pelas 

janelas do que pelas apostilas; proferem e admitem as palavras 
duras quando os temas exigem, mais que compreensão, ade-
são ou rejeição; enfim, toleram desorganizações em nome das 
criações.

Professores, antes de mais nada, são estudantes que aspiram 
por saber e não abrem mão do conhecimento por nada apa-
rentemente mais sedutor. Vídeos, textos, apresentações, labo-
ratórios, experiências são recursos. Professores são os cursos, 
propriamente ditos. Para além do que ensinam, os que ensi-
nam ficam preservados na memória dos que aprenderam.

Professores são educadores porque se esmeram em ajudar 
no “crescimento físico, mental e moral” das pessoas. Professo-
res estimulam hábitos saudáveis; professores ajudam a criar a 
disciplina do estudo; professores contribuem para que valores 
positivos sejam regados no espírito humano.

Educadores não são necessariamente professores, porém. E 
não o são porque educadores só ajudam no “crescimento físi-
co, mental e moral” das pessoas. Professores, mais do que isso, 
exercem autoridade, são bem humorados, sérios, exigentes e 
polidos. 

Dizia o escritor e pastor inglês William Arthur Ward, no come-
ço século XX, que há quatro tipos de professores: o professor 
medíocre, que expõe; o bom professor, que explica; o grande 
professor, que demonstra; o professor excepcional, que inspira.

Por fim, recorro ao Guimarães Rosa: “mestre não é quem 
sempre ensina, mas quem de repente, aprende”.

Professores são os que têm algo a dizer e a mostrar, embora não se deixem de abrir o coração para 
aprender; estudantes são os que se aplicam a aprender, sem, todavia, insistirem em iluminar quem 

os circunda. Há relação, mas há, contudo, papéis bem definidos.



08 ricardolengruber.com

DOCÊNCIA E 
DIGNIDADE
“Um professor é a personificada consciência do aluno;
confirma-o nas suas dúvidas;
explica-lhe o motivo de sua insatisfação
e lhe estimula a vontade de melhorar.”
Thomas Mann

PELA DECÊNCIA
para com o professor

P
rofessor é a função pela qual se define o pro-
fissional de educação responsável pela tarefa de 
ensinar propriamente dita. Há muitos profissio-
nais nas escolas e universidades, mas ninguém 
que substitua o professor.

Desde que ficou claro às famílias mais abastadas na An-
tiguidade que não lhes seria possível se incumbir integral-
mente pelo ensino dos ofícios, saberes, regras e bons mo-
dos, surgiu então a figura do professor, como uma espécie 
de tutor, orientador, condutor, explicador.

A história da função, entretanto, só fez alargar o significa-
do da profissão e, a ela, foram incorporadas as noções de 
pesquisador, criador, idealizador, especialista, escritor etc.

Durante a Idade Média, berço da Universidade, professo-
res eram, em sua maioria, clérigos e, como tais, portadores 
de uma missão que extrapolava os limites da sala de aula 
e das escolas. Gozavam de pouca autonomia e prestavam 
demasiada obediência aos ditames da fé e das autoridades 
eclesiásticas.

Na Modernidade, palco do renascimento da ciência e da 
dúvida criativa, professores conquistaram um lugar impor-
tante e reconhecido na sociedade, afinal incorporavam os 
sinais de seu tempo, profissionais que anunciavam o novo 
momento por que passava a humanidade.

Isso tudo, todavia, era parte de uma fração muito peque-
na das sociedades. Escolas não existiam por todas as esqui-
nas e o acesso às salas de aula era privilégio de uma minoria 
mais rica.

No Reino Unido, por exemplo, o uso do título Professor 
é muito restrito, sendo reservado apenas a docentes se-

niores em universidades. O nível inicial da carreira acadê-
mica em universidades britânicas, aberto normalmente a 
indivíduos que já detenham o grau de doutor, é designado 
Lecturer. Seguem-se os níveis de Senior Lecturer, Reader e, 
finalmente, Professor, este último atingido apenas por um 
número muito pequeno de indivíduos que normalmente 
são chefes de departamentos acadêmicos ou detêm uma 
cátedra pessoal.

No Brasil, entretanto, Professor é o profissional que mi-
nistra aulas e cursos em todos os níveis educacionais.

Foi somente com o advento dos tempos hodiernos e a 
universalização da educação pelos modernos estados de-
mocráticos de direito que ocorreu a explosão da profissão. 
E foi justamente aqui emergiram, também, mil desmandos 
e senões na profissão.

De início, o Estado passou a se responsabilizar pela edu-
cação primária. Escola era espaço de criança e, assim, lugar 
preferencial para o trabalho da mulher. Professoras, como 
tias, eram uma espécie de segunda mãe, responsável pela 
educação e boa formação dos meninos.

Se para os homens, o ideal era a formação bacharelar 
(medicina, engenharia, direto), às mulheres estava reserva-
da uma vaga no Curso Normal.

Com o aumento da oferta educacional e o avanço das es-
pecializações (decorrentes do ensino secundário e universi-
tário), a profissão passou a requerer formação mais extensa 
e um nível mais aprofundado nos estudos. Nesse momen-
to, estavam abertas às portas para outros profissionais que, 
como opção de renda extra, passaram a “dar aula”.

Existem hoje no Brasil cerca de 1,5 milhão de pessoas tra-
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“O professor disserta sobre ponto difícil do programa.
Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida.

O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo?
Não. O professor baixa a voz,

Com medo de acordá-lo.” (C. D. de Andrade)

balhando como professores no ensino fundamental. O nú-
mero de professores vem crescendo ao longo das últimas 
décadas a uma taxa anual entre 2,5 e 3,0%, o que significa 
cerca de 40 mil novos postos de trabalho criados a cada 
ano. O contingente de professores representa hoje cerca 
de 1,7% da população adulta brasileira e 2,5% da popula-
ção adulta ocupada. A escolaridade média dos professores 
no ensino fundamental no Brasil é de 12 anos de estudo e, 
portanto, quase o dobro da escolaridade média da força de 
trabalho no país. Esses dados mostram que a profissão não 
apenas cresceu, mas tornou-se uma referência da qualida-
de de uma nação.

Se, por um lado, é fato notório o crescimento da profis-
são, por outro, é clara também a realidade difícil em que 
vivem os profissionais.

Uma primeira dificuldade tem a ver com a remuneração 
mensal. Embora os dados apontem para um salário mé-
dio ligeiramente maior se comparados a outros postos de 
trabalho com o mesmo perfil de formação acadêmica, os 
números apenas revelam o quão injusta é a distribuição 
de renda no país.

Mas, não menos importante, é a questão da autoridade 
do professor. A “tia” do passado gozava de um lugar res-
peitado na sociedade. A ela estava confiada a árdua tarefa 
de inibir o egoísmo e estimular os bons modos, sem, na-
turalmente, deixar de cumprir o currículo. O professor era 
uma espécie de base sobre a qual a sociedade se apoiava 
no trabalho de incutir valores e conhecimento.

Nas últimas décadas, esse quadro mudou drasticamen-
te. Talvez pelo crescimento da iniciativa privada (por ve-
zes escrava das pressões de mercado), pela ineficiência do 
Estado (ofertante da maioria das vagas, mas sem o devido 
respaldo aos seus profissionais) e, sem dúvida alguma, 
pela falência da família, cada vez menos sustentada em 
rigor e ternura (valores próprios e necessários ao ambien-
te doméstico), os professores perderam sua legitimidade 
e, com isso, convivem dia-a-dia com as crianças e jovens, 
mas sempre sob a pressão e o medo de uma sociedade 
tão mais preocupada com direitos do consumidor e danos 
morais e cada vez menos disposta a corrigir excessos e 
punir culpados.

Os valores viraram de cabeça para baixo e enquanto per-
manecer essa lógica em que professores são vistos como 
prestadores de serviço e a escola como ofertante de um 
produto a ser adquirido, valerão as regras do mercado e 
da proteção do aluno e da família como consumidores. A 
questão, no entanto, é que educação não é produto e a re-
lação professor-aluno não cabe nos ditames de um código 
de defesa de consumidor.

Já passou da hora de se resgatar o espaço da sala de aula 
como berço da cidadania e a pessoa do professor como 
garantidor da ordem e dos valores constitutivos de uma 
sociedade livre e igualitária.

Um professor que, para além de lecionar, ensina sempre 
o valor de cada pessoa. Uma professora que, antes e acima 
de tudo, deverá ser ouvida e respeitada na sua profissão.
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APRENDER E DESAPRENDER

A
sociedade contemporânea, por sua imensa diversidade, tem nos imposto a sensação de que a velocidade de 
tudo tem aumentado; que a capacidade das pessoas tem se potencializado. Em razão da extraordinária plu-
ralidade dos estímulos, temos sido levados a crer que, “naturalmente”, há sempre crescimento e aprendizado.

Isso tem seu lado de verdade, se pensado sob o ponto de vista do acesso à informação ou da maneira como 
podemos alcançar pessoas e instituições por meio das ferramentas tecnológicas do nosso tempo. Mas, por 

outro lado, é absolutamente inconsistente a ideia de que nosso tempo é mais promissor que outros momentos da História. 
Os fatos têm revelado o quão frágeis têm se mostrado nossas conquistas e como há efeitos colaterais nocivos em muito do 
que pensamos ser avanço e evolução.

Dados e números relacionados ao meio ambiente, à saúde, à educação e a tantos outros aspectos da vida individual e social 
revelam que nosso tempo – e, nisso, não há muita diferença de outros tempos da História – sofre copiosamente por conta 
da intervenção humana.

A maneira como nos relacionamos com as pessoas – incluindo o relacionamento com o próprio “eu” – e a forma como 
interagimos com a Natureza nos fazem ver, com clareza cada dia maior, os imensos males dos quais padecemos e, em certo 
sentido, retroalimentamos incessantemente.

Tanto do ponto de vista cognitivo, quanto em questões psicoafetivas, está claro que estamos doentes. Se há, por um lado, 
avanços significativos na ciência e suas tecnologias, conhecimento cada vez mais profundo sobre o comportamento e as 
sensações humanas, uma explosão do senso religioso e das práticas espirituais; há, por outro, uma visível superficialidade 
nisso tudo: uma ciência cuja efemeridade espanta até o mais cético dos teóricos; uma psicologia confusa e confundida em 
suas bases de sustentação; uma religiosidade mercantilizada e, por isso, banalizada e descartável.

REFLEXÕES SOBRE
ensino e aprendizagem
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N
a escola, reverberam todas essas crises num 
espaço só. Tudo que sofremos no dia-a-dia 
respinga nas escolas e nos atores da vida 
escolar de uma forma exponencialmente 
aumentada. O conhecimento que aparente-

mente está ao alcance dos cliques se esvai por entre os 
dedos como quem tenta conter água nas mãos. O com-
portamento e os valores se revelam cada vez mais frágeis 
e cheios de lacunas e senões. A suposta solidez de outros 
tempos cedeu espaço ao ermo campo das interrogações, 
medos e, acima de tudo, de um tempo em que tudo deve 
ser pensado ao extremo dos detalhes, mas que, contradi-
toriamente, despersonaliza e coisifica tudo e todos.

Intuo que isso tudo se deva, em primeiro lugar, a uma 
verdadeira revolução pela qual estejamos passando; uma 
mudança de paradigma da qual somos protagonistas e 
espectadores ao mesmo tempo; algozes e vítimas. Como 
quem vive diante da montanha e não tem a noção exa-
ta do tamanho dela e da vastidão do vale que a margeia, 
quem vive nosso tempo tem a imensa facilidade de não 
perceber que as coisas estão mudando.

Mas, além disso, entendo que a liquidez de nossos sa-
beres e valores se devam, também, a insensibilidade ou 
a inflexibilidade que nos aprisiona numa visão de mundo 
muito restrita e que nos atrapalha a ver o vale amplo e 
promissor que se descortina adiante de nós. Para ver me-
lhor, é preciso cansar as pernas e arriscar uma escalada 
para além da zona de conforto do nosso lugar.

O conhecimento tem uma característica especialmen-
te estranha. Da mesma forma que liberta e nos ajuda a 
ousar e avançar, ele nos dirige ao conforto e à segurança 
do lugar em que estamos. O mesmo saber que nos faz 
caminhar, em algum momento, por alguma razão, nos faz 
estacionar. Eis aqui, talvez, o maior risco do tempo cha-
mado hoje: estacionamos. Paramos sob a segurança de 
que o rumo das coisas é, inexoravelmente, esse mesmo. 
Acomodamo-nos.

A ciência - que não se esqueça! – tem, na sua genética, a 
dúvida e a pergunta. Conhecimento não se faz com informa-
ções acumuladas e empilhadas umas sobre as outras. Ciência 
e conhecimento se constroem revolucionariamente; ou seja, 
se edificam sobre a demolição de velhos e ultrapassados sa-
beres. (Se é verdade que a Física contemporânea dependeu, 

em certos aspectos, dos estudos de Newton, é verdade, por 
outro lado, que Einstein precisou prescindir das bases da Fí-
sica moderna para propor suas postulações.) Não há outro 
jeito: para construir o novo, é preciso demolir o velho.

Julgo que um personagem seja central em todo esse pro-
cesso: o professor. Não apenas os teóricos e doutos especia-
listas nesse ou naquele campo do saber. Mas o professor e 
a professora que estão nas primeiras salas de aula da vida.

São esses profissionais que, deliberada ou intuitivamente, 
vão nos ajudar a construir as bases do saber. Não simples-
mente o conteúdo do saber, mas, especialmente, a forma de 
aprender e a forma de saber.

Há quem ensine coisas. Há quem estimule o aprendizado. 
Os primeiros tendem a se perder pelo tempo e pela efeme-
ridade dos saberes. Os segundos, ao contrário, podem se 
perpetuar pelo fato de terem ajudado a fincar as colunas de 
sustentação do saber crítico consigo mesmo.

O principal legado de um professor, creio eu, seja empres-
tar aos seus alunos a consistente capacidade de acreditar 
em si mesmos, mas, paradoxalmente, a curiosa postura de 
quem sabe rir de si mesmo e reconhece-se provisório e 
sempre em transformação. Da solidez à liquidez!

A maior de todas as tentações dos professores é o funda-
mentalismo. Somos chamados a ajudar na formação das ba-
ses e dos fundamentos dos estudantes que a nós são con-
fiados. Por isso, tendemos, às vezes, à comodidade do saber 
pronto e das ideias que parecem intocáveis. (Optamos pela 
segurança dos livros e das apostilas, por exemplo.)

De todas as possibilidades que aos professores são abertas, 
a maior delas é a chance que têm de ajudar os alunos a cres-
cerem por mérito próprio e a serem autores de sua história.

Os adestradores ensinam o que fazer, como fazer, quando 
fazer. Ensinam, numa palavra, a fazer. Simplesmente fazer! E 
é lamentável que os resultados do adestramento sejam tão 
ansiados pela sociedade. São eles que parecem realmente 
importar. Continuidade.

A professores, cabe outra e completamente distinta res-
ponsabilidade: apontar o caminho do saber que, para além 
de saber fazer, sabe saber-se provisório e sempre em trans-
formação. Sabe perguntar e duvidar. Ruptura.

Entre as muitas responsabilidades dos professores, talvez 
essa seja a maior de todas e, por isso mesmo, a mais gratifi-
cante: ensinar a desaprender.
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S
ou professor e me orgulho da minha profissão. Mas, sem muito romantismo, hoje é tempo de pouca come-
moração. 

O que pensar quando um governo de legitimidade duvidosa edita uma Medida Provisória para reformar o 
Ensino Médio? E, pior, ao fazê-lo, desconsidera o papel do professor?

Não bastasse a tal reforma ocorrer pela via menos democrática possível, ignorando o acumulado pelos mi-
lhões de profissionais envolvidos na área, o governo ainda relativizou a necessidade de formação profissional para os 
docentes (com a história do “notório saber”). É o cúmulo do desrespeito institucionalizado. 

Com relação a ampliação da carga horária, que, em tese, parece boa notícia, (a não ser que o Estado esteja disposto a 
incrementar políticas públicas que favoreçam o comparecimento de adolescentes às escolas por sete horas diárias, po-
dendo ir para casa e reforçar seu aprendizado em seguida), a proposta do governo é, ao contrário, elitista e voltada apenas 
aos estudantes que já têm o privilégio de não trabalhar enquanto estudam. Haverá, infelizmente, mais evasão. 

Quanto à retirada de artes e educação física do rol de matérias obrigatórias, vale dizer que a ampliação de ‘possibilidades’ 
curriculares, acompanhadas da não obrigatoriedade de oferecer todo o conteúdo em cada escola, torna evidente que 
as escolas públicas, já sem muitos recursos, serão obrigadas (porque factual e historicamente sem recursos) a oferecer 
apenas o mínimo.

COMO SER PROFESSOR

EM TEMPOS DE
menos recurso e mais censura?
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O
que comemorar quando um congresso de 
competência questionada vota um proje-
to de lei para inibir de vez o pensamento 
crítico nas salas de aula? Em outras pala-
vras, retira do professor o que há de mais 

relevante em sua ação. 
É claro que todo mundo seria a favor de uma escola sem 

partido. Afinal, ninguém, em sã consciência, seria favorá-
vel a que uma escola se vincule a um partido político. Mas 
o mesmo equívoco comete quem entende que seria pos-
sível neutralizar a educação de processos ideológicos. O 
saber é, intrinsecamente, ideológico. 

Se é verdade que não cabe ao professor e à escola a 
doutrinação de qualquer espécie que seja (política, reli-
giosa, filosófica etc), é igualmente acertado que não há 
educação sem a garantia do pluralismo de ideias. 

O projeto é uma pegadinha. Seu nome disfarça suas ver-
dadeiras intenções. Não há, que fique claro, ingenuidade 
de quem prega uma “escola sem partido”. Na verdade, os 
“sem partido” são partidários; apenas não o reconhecem. 

O projeto não é para uma escola sem partido; é para 
uma escola sem reflexão crítica. 

O que comemorar quando governo e congresso, ambos 
claramente na contramão da história, votam uma Emen-
da à Constituição congelando por vinte anos investimen-
tos essenciais, notadamente os de educação? Ou seja, um 
governo que desvaloriza um dos principais personagens 
do desenvolvimento de uma nação?

Partindo da ridícula situação de que já gastamos dez ve-

“ ... não dá mais 
para continuar 
permanentemente 
renunciando a tudo.”

zes mais recursos em juros da dívida pública do que em 
educação, uma PEC que regula investimentos na educa-
ção, mas deixa trânsito livre para aumento de gastos com 
juros é, no mínimo, venal. 

Indiretamente, vale refletir sobre o que é condição para 
que a boa parte dos estudantes brasileiros consigam per-
manecer na escola. A NT 27 do IPEA informa, por exemplo, 
que nos programas de proteção social, caso do Bolsa Fa-
mília e dos benefícios de prestação continuada a idosos e 
pessoas com deficiência, a subtração de recursos passaria 
de R$ 868 bilhões em 20 anos, queda de 54%, portanto. 

Não há, infelizmente, o que comemorar. No máximo, tal-
vez, resgatar dimensões fundamentais do professor como 
uma espécie de profeta. Profeta que anuncia esperança. 
Profeta que denuncia injustiça. 

Não dá mais, todavia, para continuar permanentemente 
renunciando a tudo.
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PESSOAS E  
PAPÉIS

A
escola é, seguramente, o lugar do qual boa parte das pessoas se 
lembra com mais intensidade. Isso porque é na escola que viven-
ciamos as experiências germinais de nossa convivialidade. Como 
somos seres sociais e políticos em essência, na escola vemos 
despertar nossas inclinações mais genuínas a esse respeito. Se vi-

vêssemos numa sociedade organizada de outra maneira, talvez isso pudesse 
acontecer em outro lugar. Mas o fato é que valorizamos a escola e, para ela, 
dedicamos os primeiros anos de nossa caminhada. 

O que somos, de certo modo, está condicionado pelo que fomos e vivemos na 
infância. Por isso, a escola – como integrante de nossa história – ocupa espaço 

A gravidade da experiência 
que temos da escola está 
diretamente ligada aos 
sentimentos e emoções que 
as experiências escolares nos 
provocam.

O QUE A ESCOLA DEIXA MARCADO EM NÓS
está relacionado com as pessoas com as quais convivemos.

tão destacado e, por vezes, tão grave.
Há memórias que nos alegram e nos 

enchem de esperança e vitalidade; 
há as que nos deprimem e suscitam 
medos e sentimentos nocivos. A gra-
vidade da experiência que temos da 
escola está diretamente ligada aos 
sentimentos e emoções que as ex-
periências escolares nos provocam. 
Ocorre, entretanto, que a escola – em 
si mesma – não é capaz de provocar 
esse ou aquele sentimento. Como 
instituição, a escola é impessoal. As 
memórias, de quaisquer naturezas 
que sejam, são frutos das relações 
com pessoas concretas. E é aí, espe-
cialmente, que moram as questões 
mais sérias. O que a escola deixa mar-
cado em nós está relacionado com as 
pessoas com as quais convivemos.
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Num tempo marcado pela sobrecar-
ga de informações, a escola perdeu o 
monopólio do saber e do fazer. A es-
cola não é único lugar para se apren-
der. Aprende-se com os livros e com 
a imprensa; aprende-se na internet e 
nos computadores; aprende-se, en-
fim, pelo simples fato de participar de 
um mundo tão ligado. Se a escola per-
manece (pre-)ocupada em transmitir 
e mensurar conhecimento, ela corre o 
risco de se fazer obsoleta. Sua cadu-
cidade est(ar)á numa falsa pretensão 
de desejar fazer-se conectada com a 
modernidade. Parece equivocada a 
tentativa de modernizar a escola para 
salvá-la, como se fosse condição para 
sua sobrevivência a afinidade com no-
vas e sedutoras tecnologias do mundo 
contemporâneo. Não há dúvidas que 
não se pode parar no tempo e deixar-
-se engolir, mas não se deve prescindir 
do essencial em favor do secundário.

O que faz com que a escola seja o 
que é (ou o que deve ser) está na sua 
capacidade de colaborar para formar 
pessoas eticamente responsáveis e 
emocionalmente equilibradas, pes-

soas racionalmente competentes, 
mas gratuitamente generosas. Isso 
não se aprende; isso se experimenta. 
Se é discutível a possibilidade de se 
construir conhecimento como pen-
sam determinadas linhas filosófico-
-pedagógicas, parece claro que com 
ética e responsabilidade a situação é 
diferente. Não se ensinam e se apren-
dem esses valores; eles devem ser co-
letivamente erguidos no grupo social 
do qual fazemos parte, seja na escola 
ou em casa, na rua ou no círculo de 
amigos. Daí o valor das memórias que 
evocamos dos dias vividos na escola. 
Dos exemplos dos professores e de 
quem mais com quem convivemos.

Não nos lembraremos das lições de 
ciências ou de língua, porque daqui a 
dez ou vinte anos as teorias científi-
cas e a linguagem do cotidiano serão 
significativamente diferentes. Nossas 
lembranças relevantes sobre a escola 
estarão mais relacionadas às pessoas 
e às experiências do que às lições de 
geometria ou de história.

Penso que esteja aí a chave com a 
qual se deva compreender a realidade 

educacional contemporânea. Nossos 
jovens não respeitam verdadeiramen-
te a escola porque essa perdeu seu 
encanto e nela não há mais prazer em 
se estar. É possível que fora da escola 
se aprenda mais e com mais relevân-
cia do que nela. Daí a urgência de se 
resgatar a empatia das convivências 
que se constroem na escola. Não por-
que seja – simplesmente – necessária  
a salvação da instituição escolar, mas 
sobretudo porque é indispensável o 
reencantamento da vida e da alegria 
de viver. Não valorizamos mais a es-
cola porque nossos professores – na 
melhor das hipóteses – puseram o sa-
ber e as ferramentas didáticas à fren-
te de si mesmos e esconderam-se. 
Creio que seja o momento de – como 
quem assume a docência – reassumir 
a sedução de nossa tarefa. Pessoas, 
em detrimento de papéis, devem ser 
priorizadas. È para o professor que se 
deve olhar, mais do que para qualquer 
recurso audiovisual, por exemplo. É o 
mestre que deve ser mirado, em lu-
gar de qualquer livro ou apostila. É a 
pessoa quem faz a diferença e é dela 
que lembraremos sempre, positiva ou 
negativamente.
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A
mor é a forma pela qual nomeamos o conjun-
to de sensações, sentimentos e valores que 
estão envolvidos no relacionamento entre 
(duas) pessoas. Não são quaisquer sensações, 
mas aquelas que nos desestabilizam e fazem 

o rosto corar ou provocam calafrios. Não são sentimentos 
ordinários, próprios do cotidiano, antes os que promovem 
exceções e estimulam o desejo. Não são valores pelos quais 
transitamos com a desenvoltura dos instintos, porém esses 
que nos exigem autotranscendência, suscitam o esforço 
para deixarmos de ser o que estamos sendo e ousarmos 
agir com liberdade, ou seja, portadores de vontade própria, 
senso de responsabilidade e, acima de tudo, acurada aten-
ção pela alteridade.

Amor e educação são temas que, quando reunidos, en-
sejam reações diferenciadas. Ou se nega a relação, sob o 
pretexto que educação é “coisa séria” que deve ser discuti-
da profissionalmente. Ou se louva alienadamente a relação 
como se só houvesse verdadeira educação quando voca-
cionados pelo amor se dedicassem a tal empreendimen-
to. Amor e educação, entretanto, são aspectos do desejo 

humano de ser algo além do que é. Daí sua complemen-
taridade.

Amor é, primeiramente, eros. Isto é, falta, ausência, lacu-
na. O que ou quem se ama é, em geral, aquilo ou aquele 
que não se tem. Mais do que se pensa, o sentimento de 
posse é uma espécie de mola propulsora das relações de 
amorosidade. Ou melhor, a sensação de “não posse” é que 
estimula a busca pela relação e, nela, o encontro com o 
que se deseja possuir. Eros não é apenas sexualidade. Eros 
é a dimensão conquistadora do amor. É a busca pelo que 
não se tem. O filho recém-nascido que procura pelo seio 
materno é portador voraz de eros. Eros é quem o ajuda a 
sobreviver.

Amor é, por outro ângulo, philia. Ou seja, doação, dádiva, 
presente. Mais importante do que o que ou quem se ama é o 
ímpeto de quem deseja se realizar no gesto de autodoação. 
Não me realizo porque possuo algo ou alguém, antes porque 
me encontro em paz ao promover alegria no coração alheio. 
Philia é a expressão máxima da alteridade; é a saída de si 
mesmo para o encontro com o próximo. Philia é a dimensão 
doadora do amor. A mãe que doa seu seio ao recém-nascido 

EDUCAR É UM 
GESTO DE AMOR

“A criancinha ama o seio mesmo antes 
de tê-lo sugado pela primeira vez. 
Sua boquinha que suga o vazio sabe que 
o seio existe. 
Nós amamos a pessoa amada mesmo 
antes de conhecê-la. 
‘Quando te vi amei-te já muito antes. 
Tornei a encontrar-te quando te achei...’ 
(Fernando Pessoa)”
Rubem Alves

EDUCAR É O PROCESSO PELO QUAL MERGULHAMOS
e estimulamos outros a mergulharem nesse mar sem fim. 
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o faz por philia. Philia é o que lhe permite se alegrar na satis-
fação do ser acolhido em seu colo.

Eros e philia não são excludentes ou contraditórios. São fa-
ces complementares disso que denominamos amor. Amar 
é, sempre, a tensão instável entre a falta e a plenitude. Quem 
ama quer sempre mais; e sempre está completo. É uma es-
tranheza em termos lógicos, mas uma realidade, embora 
difícil de exprimir.

Parece que na raiz do amor está essa incansável busca hu-
mana por se tornar realmente “humano”. Não nos conten-
tando com os dados da natureza, alçamos vôos para além 
do que a biologia nos condiciona. Quando ousamos trans-
formá-la, criamos relações absolutamente inéditas e, nesses 
relacionamentos, inventamos modos estimulantes de vida. 
O amor é exatamente esse aspecto criativo da existência 
humana. Não amamos porque a natureza nos logrou tal fa-
culdade. Amamos porque decidimos evolutivamente man-
ter relacionamentos que exigissem cumplicidade recíproca e 
promovessem, constantemente, lacunas e preenchimentos. 
Somos “seres sociais” porque arriscamos nossa sobrevivên-
cia nesse emaranhado de sentimentos, sensações e valores.

Educar é o processo pelo qual mergulhamos e estimula-
mos outros a mergulharem nesse mar sem fim. Educamos e 
somos “educáveis” porque sentimos a ausência absoluta que 
aspira preenchimento e porque necessitamos transbordar o 
que nos preenche existencialmente na direção de quem nos 
cerca.

Relacionar amor e educação é, para além de divagações 
românticas, procurar perceber que ambos são expressões 
culturais de nossa necessidade existencial de alcançarmos 
o que, como espécie, aspiramos: a humanização.

Quem ama, educa! Primeiro, porque toda educação tem 
um aspecto erótico: amar e educar são desejos por aquilo 
que falta. É a busca pelo absurdo ausente. Segundo, porque 
toda educação tem uma dimensão phílica: amar e educar 
são a disponibilidade por doar aquilo que sobra. É a conces-
são do absoluto presente.

Quero continuar crendo que leciono porque é possível 
encontrar nesse espaço a chance de me humanizar e coo-
perar para que os que me cercam possam se achar melhor 
em si mesmos, na convivência e na relação verdadeira-
mente amorosa.
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V
iver é uma sucessão de escolhas. Diferente 
dos animais, que têm suas vidas definidas 
pelos instintos e pela natureza, nós, seres 
humanos, estamos condenados a viver livre-
mente.

A liberdade, nesse sentido, é a capacidade de deliberar 
sobre a própria existência. É a possibilidade de escolher e 
decidir sobre o destino de si mesmo.

Trata-se do componente basilar da ética; daquilo que 
fundamenta a forma de viver e conviver; do conjunto de 
opções que tomamos com vistas à busca de felicidade e 
realização, bem como de convivência e respeito pelo outro.

O fato de haver tanta dor e injustiça na história revela, 
apenas, que a vida humana é complexa; isto é, que os va-
lores que orientam as escolhas são relativos e contextuais. 
Daí nossa incansável busca e nossa infinita possibilidade 
de erro.

Como a convivialidade é uma demanda para que haja 
possibilidade de sobrevivência, instituímos regras e princí-
pios para viabilizar a vida. Hábitos, regras, mandamentos e 
tantos outros interditos constituem-se, assim, nas garan-
tias para que o particular não se sobrepuje ao coletivo e, 
além disso, haja relação harmoniosa entre os indivíduos.

Segundo Thomas Hobbes, é o Direito uma das formas 
mais elaboradas na tentativa de socializar “artificialmente” 
os seres humanos: é a via de passagem do estado natural 
para o estado político. No estado natural, o poder de cada 
um é medido por seu poder real; cada um tem exatamente 
tanto de direito quanto de força e todos só pensam na pró-
pria conservação e nos interesses pessoais. Para Hobbes, o 
homem se distingue dos insetos sociais, como as abelhas e 
as formigas; por isso, o homem não possui instinto social. 
Ele não é sociável por natureza e só o será por acidente. 
As expressões pelas quais Hobbes o descreve são céle-
bres: “Homo homini lupus”, o homem é o lobo do homem; 
“Bellum omnium contra omnes”, é a guerra de todos contra 
todos.

Por outro lado, a filosofia de Jean-Jacques Rousseau tem 
como essência a crença de que o ser humano é bom na-
turalmente, embora esteja sempre sob o jugo da vida em 
sociedade, a qual o predispõe à depravação. Para ele, o 
homem e o cidadão são condições paradoxais na natureza 

ÉTICA E DOCÊNCIA

A escola não pode permitir que a restrinjam a 
espaço de formação de saberes.

REFLEXÕES SOBRE O
papel formador da escola

humana, pois são o reflexo das incoerências que se instau-
ram na relação do ser humano com o grupo social, que ine-
vitavelmente o corrompe.

Em sua obra Discurso sobre a origem e os fundamentos 
da desigualdade entre os homens, Rousseau discorre sobre 
a questão da maldade humana. Para melhor analisar, ele 
estabelece três etapas evolutivas na jornada do ser huma-
no. O primeiro estágio refere-se ao homem natural, subju-
gado pelos instintos e pelas sensações, sujeito ao domínio 
da Natureza; o segundo diz respeito ao homem selvagem, 
já impregnado por confrontos morais e imperfeições; se-
gue-se, então, a condição do homem civilizado, marcada 
por intensos interesses privados, que sufocam sua mora-
lidade.

Entre os extremos, julgo morar o lugar do equilíbrio tênue 
entre o instinto natural (que comanda a sobrevivência), a 
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ética social (que reprime o individua-
lismo e incentiva a convivialidade) e 
a moral pessoal (que precisa ser ali-
mentada individual e socialmente).

Entendo que está no conjunto de va-
lores morais – a ser nutrido dia-a-dia 
em cada indivíduo – a chave para que 
a sociedade garanta sua sobrevivência. 
As leis, exclusivamente por si mesmas, 
não dão conta de gerir os grupos. A na-
tureza humana, em si, dada sua emo-
cionalidade, constrói muros nos aces-
sos pelo diálogo. Há, ao que parece, 
uma urgente necessidade de cultivo 
de valores morais pessoais. Valores in-
trínsecos a cada indivíduo que o façam 
agir (ou não) em nome do bem (para si 
e para os outros).

É nesse campo, na minha avaliação, 
que entra o papel formador da escola. 
Não como espaço de instrução sobre 
correção e erro, pois, quando assim o 
faz, anula o sujeito e seu poder de aná-
lise, põe em risco a liberdade, destrói a 
autonomia do estado laico e fere o livre 
arbítrio. Diferente disso, por outro lado, 
é explicar regras e leis, ensinar o que é 
respeito, argumentar sobre ética e res-
ponsabilidade; ou seja, oportunizar a 
liberdade de se pensar prós e contras 
de cada ato; dar a opção de escolher 
por aquilo que julga mais sensato, mais 
coerente, justo consigo e com seu meio.

Dar noções basilares de cidadania é 
papel da escola. Afirmar sobre “certo” 
ou “errado” é direito e dever da famí-
lia. A escola deve ater-se (e mesmo 
isso ainda não é feito adequadamen-
te) a pontuar sobre deveres, direitos e 
responsabilidades; tratar da lei e sua 
aplicação social sem, necessariamente, 
adentrar pelo campo dos juízos de va-
lor. Ou, melhor, revelá-los, no conjunto 
das discussões, e expor suas impreci-
sões e relativismos.

Outro dado a ser pensado no am-
biente escolar é a, assim chamada, 
disciplina. Onde abunda a indisciplina, 
via de regra, falta reflexão sobre ética. 
Onde há necessidade de muita coerção 
é porque, por óbvio, faltam valores for-
madores do indivíduo.

Quando, por exemplo, uma escola 
entende que é preciso instalar câme-
ras de vigilância por todos os cantos, e 
quando as lentes estão voltadas para 
alunos e professores é porque algo 
muito sério e errado está em questão. 
Trata-se, literalmente, de um processo 
de “des-moral-ização” da escola e seus 
atores.

Q
uando a vigilância vem de fora é porque de 
dentro dos indivíduos não se pode esperar 
por mais nada. É porque a escola – e a família 
– falharam no seu principal papel: estimular a 
formação de princípios éticos e morais para 

regerem com correção e senso de coletividade a vida das 
pessoas e dos grupos.

A aparente comodidade da segurança oferecida pelas câ-
meras esconde a absurda insegurança moral que se aloja nas 
pessoas.

A escola não pode permitir que a restrinjam a espaço de 
formação de saberes. Antes disso, deve se empenhar por ser 
o ambiente favorável e estimulador do debate, da reflexão 
e da construção de valores para a cidadania. Educação de 
qualidade passa, obrigatoriamente, pela instrução cogniti-
va, pelo amadurecimento psicológico e, antes de tudo, pela 
construção de valores sólidos e emancipadores.
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E
ntre os tantos desafios do nosso tempo, há um em especial que pode mudar tudo no futuro, se soubermos 
encará-lo. Trata-se do desafio da educação. 

É claro que a primeira questão é garantir acesso à escola e aos insumos necessários às suas tarefas (livros, 
alimentação, transporte, uniformes etc). E, obviamente, reorganizar as prioridades, de modo que professores 
sejam valorizados seriamente - valorizados salarial e socialmente. 

Mas nosso tempo impõe novos desafios. Especialmente no tocante às formas de ensinar e de aprender e, objetivamen-
te, ao relacionamento com as novas mídias e sua maneira de tratar a informação e o conhecimento. 

Hoje, crianças e adultos têm acesso a um volume de informação nunca antes experimentado. O dilema, todavia, é ter a 
capacidade de processar essa tempestade de dados e torná-la algo que se possa chamar de “saber”. 

Além disso, tão importante quanto as mídias, é desafiadora a missão de aprender e de ensinar com as novas tecnologias 
nas salas de aula. A receita professor-aluno, embora insubstituível, dá sinais de precisar ser repensada. 

Proibir os computadores (tablets e smartphones) tem seus dias contados. Nossa grande e urgente tarefa continua a ser 
ensinar a aprender de forma nova, atual e relevante. As novas tecnologias só fazem repensar os formatos. 

Num mundo que gera informação em escala industrial, a missão é humanizar o saber e tornar as pessoas capazes de 
aprender continuamente. 

Que fique registrado: aprender significa mais que absorver dados; aprender quer dizer atribuir criticamente significado 
relevante para a realidade. E, de alguma forma, participar de sua transformação. 

Esse é o nosso desafio. Aprender para sempre. 

DOCÊNCIA, EDUCAÇÃO  
E TECNOLOGIA
DIVAGAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS
impostos pelas novas tecnologias
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“Nossa grande e urgente tarefa continua 
a ser ensinar a aprender de forma nova, 
atual e relevante. As novas tecnologias 
só fazem repensar os formatos.”

N
os últimos anos, a escola 
tem sofrido muita pres-
são. Com a emergência 
das novas tecnologias 
de informação, profes-

sores e alunos têm experimentado 
novos desafios, especialmente o de 
acompanhar a velocidade com que 
as informações são produzidas. 

Está claro que a escola anda vaga-
rosamente, se comparada ao ritmo 
frenético da sociedade de consumo, 
e, mais claro ainda, que jovens têm 
maior intimidade com as máquinas 
que os adultos, dentre os quais, des-
tacam-se professores e professoras. 
Mas é importante fazer justiça: acio-
nar botões e softwares não significa, 
necessariamente, competência, so-
bretudo, se pensarmos em compe-
tência acadêmica, emocional e ética.

E é nessa relação entre as exigên-
cias contemporâneas e a dinâmica 
da escola que reside parte do desa-
fio de educadores no século XXI.

Muito se diz sobre o descompasso 
existente entre a escola e as deman-
das reais do mundo contemporâ-
neo. De um lado, a tradição firmada 
no que já existe e que deve ser, mi-
meticamente, repetido; de outro, a 
exigência de uma sociedade sedenta 
por novidades. Entre os extremos, 
pessoas: alunos e professores.

Um exemplo claro disso é a de-
senvolvida habilidade dos jovens 
com os computadores e a atrofia-
da exigência escolar com relação a 
esses novos recursos no cotidiano 
acadêmico. De um lado, a rapidez e 
perspicácia jovem com os botões e 
ferramentas virtuais; de outro, a mo-
rosidade de uma escola que ainda 
pensa sobre papel.

Creio que a responsabilidade sobre 
tal discrepância tenha dois sentidos. 
De uma ponta, está a inabilidade da 
escola com a produção de conhe-
cimento. Mas isso não é de hoje. 
Mesmo nos tempos em que livros e 
bibliotecas imperavam na hora das 
pesquisas, a cópia e a repetição de 
ideias já acontecia.

Por outro lado, há uma responsabi-
lidade que não deve ser desprezada. 
A referente às demandas esperadas 
de todos e por todos com relação a 
sua produtividade. Mais importante 
do que a relevância é a quantida-
de do que se produz e a velocidade 
com que se realiza. O que resulta em 
mediocridade e superficialidade. Se 
isso não é necessariamente respon-
sabilidade da escola, é preciso que 
essa rompa com esse círculo vicioso 
e espere mais de seus alunos, do que 
simplesmente tarefas a serem cum-
pridas.

Enfim, há acesso à tecnologia de 
informação mais barata e mais efi-
ciente do que em qualquer outro 
momento da história. Temos con-
dições de pensar os programas es-
colares e ousar com relação a me-
todologias como em poucos outros 
momentos da legislação educacio-
nal brasileira (embora mudanças re-
centes tendam a engessar o proces-
so). Mas ainda repetimos os erros de 
sempre, tornando a escola mais um 
compromisso da vida social de cada 
indivíduo. Talvez fosse o tempo de 
coadunar a inteligência jovem “an-
tenada” com as novas tecnologias 
com exigências de aprendizado e 
construção de conhecimento verda-
deiramente novo que fossem mais 
pertinentes com aquilo que produz 
criatividade, relevância, solidarieda-
de, ética e justiça.

Se a escola não conseguir, ao final 
de seu trabalho, produzir conheci-
mento que ajude a sociedade con-
temporânea a ser melhor do que 
está, ela terá fracassado. Não bas-
tam habilidade com computadores, 
o que realmente fará nosso mundo 
mais digno será competência acadê-
mica que transborde em valores éti-
cos e que consiga nos abrir os olhos 
para enxergarmos a nós mesmos e 
aos que nos cercam.
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EDUCAÇÃO, DIREITO E SAÚDE

A
s últimas décadas assistiram a mudanças profundas na forma de pensar e fazer educação. Primeiro, porque há 
cada vez mais discussão sobre o papel e a autoridade do professor. Segundo, porque cada vez há mais profis-
sionais de áreas afins interagindo e interferindo nos processos educacionais.

Não há dúvidas que tais mudanças têm seu aspecto positivo. Já se foi o tempo em que a sala de aula era con-
siderada espaço inalienável e de total e arbitrária intervenção do professor. Ficou para trás a lógica da coerção 

como ferramenta pedagógica. Da mesma forma, faz parte do passado a responsabilização exclusiva do professor no que 
tange ao sucesso ou fracasso de estudantes. Sabe-se, hoje, haver mil e uma questões de ordem social, psicológica, orgânica 
e física que interferem positiva ou negativamente na carreira escolar de cada indivíduo.

O que deve ser discutido, porém, é que, apesar de ser plenamente cabível a imposição de limites à ação de professores, 
especialmente para resguardar a integridade física e moral de crianças, não se pode partir do princípio de que toda ação do-
cente é má e, pior, que deva ser restringida por ação fiscalizatória de pais, patrões e órgãos de proteção e de direitos. Quando 
se limita a liberdade de atuação de professores, viola-se, paradoxalmente, o direito fundamental que a toda criança deve 
ser assegurado: a educação. Em outras palavras, quanto mais restrições se faz ao trabalho dos professores - especialmente 
quando se cerceia sua autoridade - menos educação se garante aos meninos e meninas. Em nome de garantir direitos aos 
menores, o mais fundamental deles é relativizado.

DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES ATUAIS NA LIDA DOCENTE
– dos tribunais aos consultórios
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S
ubentendida está a ideia de que educação é mais 
que instrução; está a convicção que educação 
passa necessariamente pela posição de limites e 
o aprendizado de noções elementares de hierar-
quia, autoridade e respeito pelo semelhante.

Enfim, está claro que há a necessidade de garantir a inte-
gridade das crianças, mas não se pode confundir isso com a 
limitação do poder de atuação do professor e de sua nobre 
e difícil tarefa de educar, no sentido mais amplo do termo.

Deve-se discutir, também, a interferência exagerada de 
outros profissionais na sala de aula e na vida escolar. Quanto 
mais se divide a tarefa docente, menos preocupação haverá 
com a valorização do professor e, o que é pior, haja vista as 
experiências recentes sobre a questão, mais se colocará em 
dúvida a competência e eficiência dos docentes.

Apenas para ficar em um exemplo, tome-se a questão dos 
chamados transtornos e déficits de aprendizagem e da hipe-
ratividade. Há uma verdadeira explosão de diagnósticos que 
dão conta de tais transtornos em crianças e jovens na atuali-
dade. Uma verdadeira seleção de profissionais tem sido unâ-
nime em insistir em tais conclusões. Psicólogos, fonoaudió-
logos, psicopedagogos e médicos têm ajudado no processo 
de formar e educar, mas é clara também a confusão entre, 
por exemplo, dificuldades de aprendizagem e patologias de 
fundo neurológico; ou, ainda, entre a necessidade de inter-
venção criativa de métodos didático-pedagógicos e a medi-
calização da educação. Não faltam os diagnósticos médicos 
e, o que pode ser ainda mais grave, o uso irrestrito de drogas 
medicamentosas para o tratamento de tais transtornos.

Sem ignorar que tais quadros existem sim e que devem ser 
tratados séria e profundamente, não se pode permitir que 
essa verdadeira invasão de medicamentos seja a regra a ser 
aceita nas escolas e famílias. Imagine-se que uma criança 
submetida aos estímulos da vida contemporânea, espe-
cialmente aos de natureza tecnológica, e à rotina cada vez 
menos organizada das famílias, não pode ser simplesmente 
taxada de hiperativa na escola e o tratamento da questão ser, 
diretamente, de natureza medicamentosa.

Às mudanças na sociedade e na sua dinâmica e naqui-
lo que tais transformações interferem na vida escolar de 
crianças e adolescentes, deve-se responder, primeiramen-
te, com ações pedagógicas revistas e repensadas. Quando 
se recorre imediatamente aos remédios, corre-se o risco de 
mascarar o problema real e, para além de não os resolver 
sistemicamente, provocar danos mais graves ainda na saú-
de das crianças a longo prazo.

Crianças brincam cada vez menos em contato com a 
natureza; cada vez menos brincam em grupo e de brinca-
deiras simples de convivência e respeito pelo outro. Estão 
cada vez mais expostas a horas ininterruptas de TV e in-
ternet; cada vez mais expostas a estímulos que antecipam 
as capacidades e a maturidade de sua faixa etária. E, infe-
lizmente, a escola, na maioria dos casos, ainda mantém 
rotinas e metodologias de um tempo que não existe mais.

Se é verdade que a escola não deve simplesmente aderir 
e aceitar os equívocos dos dias atuais no que tange a crian-
ças, é verdade também que deve se atualizar e se contex-
tualizar de modo a dialogar criticamente com o estado atu-
al das coisas, bem como no auxílio da superação de  tais 
equívocos.

O que não se pode - sob pena de perda de um valor fun-
damental das sociedades humanas: a educação - é relativi-
zar a autoridade do professor e tratar as novas demandas 
da sala de aula como se problema médico fosse. Julgo que, 
com esses dois equívocos, temos colocado em xeque um 
valor supremo para realização civilizatória da humanidade.

Enfim, o que está claro é que nossa sociedade está do-
ente e, por conseguinte, todos os seus processos também, 
incluindo a Educação. Parece-me, todavia, problema maior 
tratar como caso de polícia a autoridade dos professores ou 
com remédios os chamados transtornos, porque não estou 
plenamente certo de que não haja doença também na for-
ma habitual de se fazer justiça ou de se praticar a medicina.

Enfim, talvez a educação, acusada de estar doente, por 
incrível que pareça, seja, ela mesma, o remédio demanda-
do pela sociedade atual. Curiosa e oportuna ironia!
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