
Nossa cultura mima os adolescentes
M A R I A RITA K E H L Para a psicanalista, o professor precisa aprender

a valorizar seu capital intelectual, que não tem preço

Apsicanalista Maria Rita Kehl é uma observadora aten-
ta do que acontece nas escolas, embora não se apre-
sente como especialista em educação. Também refle-

te agudamente sobre os dilemas e contradições da juventu-
de, seja a partir das queixas de pais e professores, em sessões
individuais de terapia, seja prestando consultoria a escolas
com problemas de indisciplina.

Nesta entrevista concedida a Ricardo Prado, sob o olhar
vigilante de um Sigmund Freud na estante de seu consultó-
rio, Maria Rita alerta para os riscos vividos pelas escolas que
negociam demais sua cultura de socialização e transmissão
de saberes com a cultura juvenil. E atenta para o papel deci-
sivo da publicidade como indutora do convite ao prazer, ao
"barato" imediato. O que pode ser uma droga, literalmente.

Carta na Escola: As diferenças entre a cultura escolar e a cultu-
ra da juventude podem estar na origem de mui-
tos dos conflitos existentes dentro da escola?
Maria Rita Kehl: Primeiro gostaria de alertar
aos leitores que eu não sou nem pedagoga,
nem professora, nem especialista em ensi-
no. Sou só psicanalista e a experiência que
tenho é com a minha clínica, que me dá uma
espécie de panorâmica do "estado das coi-
sas". E gosto também de pensar a questão da

juventude, mas é diferente da visão de quem está ali na es-
cola e de quem é diretor ou professor de escola secundária.
Em relação à sua pergunta, eu tenho impressão que a esco-
la negociou demais. Digo isso como mãe de aluno de esco-
la, que já não sou mais, e com base na minha participação
em reuniões de pais. Acho que houve um mal-entendido, lá
pelos anos 60. Não que não tenha sido importante ter tido
uma abertura e uma mudança curricular depois dessa déca-
da, já que a escola não podia ficar rígida e fechada como era
antes. Mas o que tornou a escola um pouco sem sentido,
para os alunos e professores, é que se negociou demais. E
isso não é culpa da escola, mas é fruto de uma cultura que
mima a criança e o adolescente, principalmente o adoles-
cente. Ele é a fatia privilegiada do mercado, é o consumidor
por excelência, porque está sempre mudando. Isso aconte-
ce mais na classe média, mas atinge a cultura em geral. En-

tão, os professores não sabem mais o
que estão ensinando, porque eles es-
tão ensinando coisas que seus alunos
não querem aprender. Mas a escola
sempre foi obrigação e pouca gente
ia para ela porque adorava. E essa
pergunta: "Para que serve aprender
isso, para que serve aprender aqui-
lo?", também era feita. Mudanças
curriculares podem ser importan-
tes, mas eu acho que, se a escola ne-
gocia demais sua posição, que é de
formadora de socialização, mais do
que de conhecimento, fica muito di-
fícil sustentar-se diante do aluno,
porque o professor passa a não ver
mais sentido no que faz, porque, se
a televisão é importante, se os video-
games são interessantes e qualquer
site ensina mais do que uma aula,
para que serve a escola?

CE: O papel preponderante da escola,
hoje, seria de formadora da socialização?
MRK: Eu ainda acho que a escola é
um aprendizado de convívio civiliza-
do, da negociação de interesses e re-
conhecimento de quem se deve res-
peitar e como respeitar. Conheci
uma escola pública de São Paulo no
ano passado, chamada Amorim Lima



(veja matéria publicada em Carta na Es-
cola, ed. 25, abril de 2008) e fiquei im-
pressionada porque é uma escola que,
de um jeito muito progressista, nada
rígido ou conservador, não negocia de-
terminadas coisas. Criou um ambiente
regrado, que para os alunos é um alí-
vio. Não são regras rígidas, porque na
conversa que tive eles disseram: "A
gente sabe dessas regras, porque nós as
escrevemos no mural". Quer dizer, eles
criaram um modo de convívio que
mantém o papel educativo formador
da escola e leva em consideração que
os alunos, hoje em dia, não são robôs
aterrorizados com medo de palmató-
ria e de ir à sala do diretor. E acho que
isso é uma questão para os pais tam-
bém. O que é que sustenta o exercício
da autoridade em uma sociedade tão
aberta e democrática como a nossa? É
diferente um professor que exerce a
autoridade em nome da ordem, de
Deus e das tradições, como acontecia
nas escolas antigamente.

CE: E hoje onde se sustenta a autoridade
do professor?
MRK: O professor não está escorado por todos esses pilares
de mármore, felizmente não está, mas, ao mesmo tempo,
ele tem uma posição de autoridade. Eu acho que a minha
geração sofreu muito com a ditadura e ficou com horror do
autoritarismo, passando a fazer uma confusão entre autori-
dade e autoritarismo. O autoritarismo é totalmente arbitrá-
rio, desmedido, punitivo e cruel. Autoridade é o exercício
de uma diferença de posição que tem a ver com gerações,
pais e filhos, professores e alunos, e que se exerce para, a
partir daí, ter o que negociar. Porque, se não, é a desmorali-
zação da escola. O filme do João Jardim, Pro Dia Nascer Fe-
liz, é muito impressionante, porque vemos a diferença de
postura. Mesmo em escolas públicas muito pobres há alguns
professores que acreditam no que estão fazendo e seguem
alguma coisa e outros que negociam tudo. No filme havia
uma escola do Rio que tinha um aluno que estava totalmen-
te fora dela e o pessoal continuava negociando com ele. É aí
que a escola perde a "borda". É aquele medo de não perder o
aluno e com isso se perde a escola toda.

CE: Isso me faz lembrar uma expressão que você usou no seu li-
vro Fratria Órfã, de que 'a vaga de adulto está aberta' em nossa
sociedade. Essa dificuldade que o professor tem em exercer sua
autoridade tem a ver com isso?
MRK: Acho que tem. O professor não quer fazer o papel do ca-
reta, né? Como muitos pais também. Hoje em dia eu vejo mu-
danças ótimas da relação do adulto com o adolescente, como,
por exemplo, o tipo de coisas que podem ser confiadas e con-
versadas, mas alguma diferença de lugar deve ser mantida.

CE: Quando começou essa ampliação da
adolescência?
MRK: Eu costumo brincar que do ho-
mem o capitalismo aproveita tudo, até o
berro, porque tem essa brincadeira que
se fazia que do boi só não se aproveita o
berro. E o berro, que os jovens deram nos
anos 60, que era anticapitalista, libertá-
rio e progressista, foi incorporado pelo

capitalismo. Os movimentos de 68, embora não fosse a in-
tenção dos seus agentes, prepararam a transformação do
capitalismo produtivo em capitalismo de consumo. Para-
doxalmente por uma recusa. E era uma recusa em relação
aos padrões de consumo e bom comportamento estabele-
cidos até então. Chama a atenção que os movimentos dos
anos 60 tiveram mais efeito sobre os países capitalistas.
No Leste Europeu eles foram abafados e não sobrou rastro,
mas no Ocidente foram assimilados como força econômi-
ca. Lembro do meu desencanto quando no início dos anos
70 vi um outdoor de uma marca de jeans que dizia: "Liber-
dade é uma calça velha, azul e desbotada". Então, pensei:
'Eles já nos devolviam o que nós tínhamos exigido em for-
ma de mercadoria'. Isso me faz pensar, também, que as re-
voluções do comportamento das décadas de 60 e 70 foram
fundamentais, por exemplo, para as mulheres, no que diz
respeito ao comportamento, à liberdade sexual e à circula-
ção no mundo, houve mudanças imensas, mas mudanças
sempre compatíveis com os regimes liberais capitalistas.
Não é o comportamento que vai mudar o mundo. Na ver-
dade, essas forças são água no moinho nessa sociedade em
nova fase, dita de consumo.

CE: Você vê, então, que a sociedade de consumo nunca esteve
tão forte?
MRK: Nunca esteve tão forte como ideologia. Não sei se esta-
mos no auge do consumismo, mas sob o aspecto da ideolo-
gia, da crença profunda de que você vale o quanto você con-
some, essa crença é muito arraigada.



CE: Como o professor pode levar essa ques-
tão do consumo para a sala de aula que
não pareça uma coisa sublimadora, sua
mera negação?
MRK: Se pensarmos o que é a tradição do
intelectual, que é mais européia do que
brasileira, ele não é, necessariamente, um
cara que está no topo econômico da so-
ciedade. O intelectual é alguém que, de
certa forma, se considera elite, na medida em que tem um pa-
trimônio cultural valiosíssimo. Por isso acho que seria muito
interessante que os professores se apropriassem desse valor, de
que eles são detentores de um patrimônio cultural que não tem
preço. E é isso que eles vão transmitir. Porque ouço que muitos
alunos dizem: "Você é um zé-mané que não ganha nem para
trocar de carro, e quer mandar em mim?", principalmente em
escolas particulares. Se o professor tiver engolido essa crença
que ele vale pelo que pode comprar, sairá arrasado de um con-
fronto desses. Agora, se ele puder dizer: "O que eu tenho você
vai ter de suar muito para obter e posso te transmitir se você
aprender a me respeitar", é outra história. Talvez as escolas te-
nham de fazer um trabalho com suas equipes de professores.
Uma vez fui numa reunião de alunos e veio esta pergunta: "Para
que serve aprender isso, para que serve aprender aquilo?", aí
me ocorreu dizer que eles estavam numa situação muito privi-
legiada, porque antes de começarem a funcionar e serem úteis,
tinham o privilégio de ter uma fatia do melhor que a sociedade
já produziu. E o melhor que a sociedade produziu não foi di-
nheiro, foi o conhecimento. Agora, se os professores estão des-
motivados, os assuntos são chatos e difíceis, e o aluno tem o ce-
lular e a tevê para se entreter, fica difícil. E é claro que essa va-
lorização do professor deve ser primeiramente salarial.

CE: Será que o excesso de negociação que você menciona nasceu

da crença de que toda a aprendizagem pre-
cisa ser prazerosa?
MRK: É, mas essa é a revolução dos anos
60, que, se teve um lado muito interessan-
te, teve um outro que se tornou completa-
mente indulgente em relação às crianças
e jovens. Lembro de um livro do Gramsci,
Literatura e Vida Nacional, no qual ele faz
um elogio da escola, muito engraçado e
antigo para nós, dizendo: "A escola nos en-
sina coisas que vão ser úteis para o resto
de nossas vidas, como, por exemplo, ficar
sentado quatro horas ouvindo sobre um
assunto". Quer dizer, tem algo que é pre-
cioso na escola, que é se concentrar, pres-
tar atenção e acompanhar um raciocínio
longo. Eu briguei muito em uma escola
em que meu filho estudava, porque eles
não davam livros para os alunos do Ensi-
no Médio. Eu questionava porque eles não
davam a oportunidade de eles lerem livros
e eles diziam que os alunos não eram ca-
pazes de acompanhar. Mas é a escola que
tem de torná-los capazes de acompanhar,
quer dizer, se a escola vem com esse pater-
nalismo de que é difícil demais para eles,
eles não serão capazes de acompanhar
mesmo. E isso começou com esse proces-
so, demasiado, de negociação.

CE: A gravidez na adolescência, no seu ponto
de vista, parece ter uma aceitação muito mais

imediata do que seria de esperar. Elas querem ficar grávidas?
MRK: Isso é uma hipótese, um pouco a partir da minha clíni-
ca, um pouco a partir de filhas de conhecidos, um pouco a
partir do filme Meninas, da Sandra Werneck; tudo isso foi for-
talecendo essa minha hipótese. Minha pergunta inicial foi
essa: como é que, com essa febre de liberdade, as meninas,
hoje, não abortam? Até vinte anos atrás as meninas engravi-
davam e abortavam. Um pouco era por medo dos pais, mas
também tinha a ver com aquela fase da liberdade delas, tanto
é que nos anos 80 houve as grandes polêmicas sobre o aborto.
E hoje em dia a questão aparece com um certo moralismo,
mas acho que essa rapidez com que as meninas quando en-
gravidam assumem que vão ser mães é uma espécie de artifí-
cio para colocar algum tipo de limite no excesso a que elas
são convocadas. E essa inversão é muito rápida, é uma inver-
são que se deu em duas, três gerações. E acho que a publicida-
de não deve ser desprezada como um indicador dessa mudan-
ça, porque as técnicas de sondagem de marketing são muito
sofisticadas. Deve-se pensar, hoje em dia, a publicidade como
um dos maiores indicadores da cultura espontânea. E a publi-
cidade convoca os jovens ao gozo e vai, desse modo, criando
um ambiente cultural imaginário de que isso é o que se espe-
ra de um jovem. Então, o que percebi em meninas que fica-
ram grávidas e queriam, imediatamente, ter o filho, é que na
falta de uma função paterna que deveria vir do pai, ou dessa



corrente geracional anterior a elas, elas
apostam que o filho é que vai dar o limite
que, antes, era imposto pelos pais.

CE: Esse fenômeno acontece na população
de baixa renda também?
MRK: No filme Meninas, da Sandra Wer-
neck, ela acompanha cinco moradoras de
favelas do Rio de Janeiro, grávidas na ado-
lescência, que querem ter seus filhos.
Apenas em dois casos o pai assume, mas
é muito impressionante como ao longo
da gravidez elas apresentavam um dis-
curso do tipo: "Agora eu vou cuidar do
meu filho", como se dissessem que agora
iam colocar um limite na disponibilida-
de. E, depois que nasciam, os filhos fica-
vam com as avós e elas voltavam aos bai-
les funk. Porque você não amadurece só
porque teve um bebê. Essa esperança de
que, a partir do momento em que você é
mãe, você se transforma como sujeito e
vai saber lidar melhor com seus desejos
não é o filho que faz isso. Em meu livro
sobre depressão, que estou terminando,
um dos elementos que analiso como res-
ponsável pelo aumento das depressões,
que é considerado um aumento epidêmi-
co, é que o imaginário social que susten-
ta a função paterna está esgarçado. En-
tão, o sujeito se vê meio à deriva. Nas me-
ninas a gravidez tem essa imagem de im-
por um limite. E nos meninos, uma coisa que me impressio-
na muito, é o aumento de crise de pânico na adolescência.

CE: Você acha que isso está ligado, também, a essa obsessão
por ser feliz?
MRK: É, mas não é só isso. É o conceito de gozar. Gozar, em
psicanálise, é um conceito que significa ir além dos limites
do prazer. Por isso que a droga é o objeto privilegiado disso.
Porque destrói barreiras, até corporais, da experiência e dos
limites banais que a gente tem. Não é tanto a felicidade, acho
que a felicidade já foi até superada. O objeto de desejo não é
mais a felicidade, mas o gozo. Porque ele é mais imediato, já
que a felicidade está ligada, ainda, a uma idéia de continui-
dade e longo prazo. E a sociedade de mercado é acelerada,
porque tem de produzir, rapidamente, a absorção do que ela
gera, para a roda continuar girando.

CE: Como as campanhas antidroga costumam negar o prazer, e
isso é uma das coisas mais difíceis na nossa sociedade, gostaria
de saber se existe algum jeito de fazer uma campanha que fuja
dessa abordagem.
MRK: Não tenho uma resposta. Vou falar livremente sobre o
assunto. A primeira coisa que me vem é um artigo do Eugê-
nio Bucci, no qual ele diz: "O que vale uma campanha con-
tra as drogas se todo o resto da publicidade é a favor das dro-

gas?" Aí você pensa que nunca viu publi-
cidade de cocaína e maconha. Não, mas
todas as publicidades dirigidas aos jo-
vens fazem apologia do "barato" e depois
vem uma dizendo, em 30 segundos, "dro-
ga não". Há uma de vodca, por exemplo,
onde se vê uma paisagem cinzenta e atra-
vés da garrafa a paisagem se transforma-
va numa praia maravilhosa. Ou então, o

cara come uma pastilha e flutua. Tudo é brincadeira, sem
dúvida, mas é uma permanente convocação ao "barato". E,
como a gente se acomoda rapidamente, a dose deve ser au-
mentada, a dose do "barato" e da imagem do "barato". E de-
pois vai dizer que é para não se drogar? A sociedade está
convocando o jovem a viver "de barato" permanentemente.
Ele veste um tênis e pula, como se ele tivesse usado LSD. É
tudo muito divertido, pensando friamente. Mas o convite
que a sociedade de consumo faz ao jovem é o do mercado do
"barato". Então, eu sou a favor de legalizar, mesmo porque
se legalizar vai morrer menos gente de overdose do que mor-
re de efeito colateral da violência do tráfico. O problema
principal social do País hoje é o tráfico de drogas. E, certa-
mente, quem tem menos interesse na legalização das dro-
gas, hoje em dia, são os chefes do tráfico. •
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