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A transmissão de conhecimentos bási-
cos é fundamental para se formarem sujei-
tos, homens com capacidade de absorver e
fazer a cultura de seu tempo. Saber falar,
ler e escrever, saber localizar-se no tem-
po e no espaço, lidar com quantidades, ter
informações sobre política, conhecer arte
e ciências são coisas necessárias. Mas a
pura informação não basta. Mesmo que a
informação esteja disponível, é fundamen-
tal ganhar distância em relação a ela para
que se possa elaborá-la e colocar-se dian-
te dela na posição de sujeito. Em alguns
assuntos sobre os quais temos domínio,
somos sujeitos de conhecimento. Em ou-
tros, repetimos o que é voz corrente e o
que é a opinião dos outros — somos então
submetidos, somos objetos. Quando assu-

mimos simplesmente uma opinião contrá-
ria, ficamos numa posição paranoide. Mas
se estivermos tão preocupados com o que
os outros vão pensar a ponto de nos ca-
larmos a respeito do que pensamos, não
somos livres; perdemos a oportunidade de
ver nosso pensamento confrontado com
outro. Pena, pois a conversa é condição
da razão. Sem o outro, ruminamos pensa-
mentos, ou fazemos nossas opiniões gira-
rem em torno delas mesmas, não levando
em conta o que já foi pensado.

Pensar de fato e de forma eficaz é algo
muito difícil. "Dói", como disse o escritor,
dramaturgo e humorista — entre outras
coisas — Millôr Fernandes. Exige um in-
terlocutor experiente que ajude a apon-
tar e resolver contradições, a assumir



os dados da própria condição (o que eu
posso fazer do que os outros fizeram de
mim), permita sintetizar e abstrair, auxi-
lie a reconhecer limitações e diferenças,
e conduza no final, se tudo der certo, a
assumir a responsabilidade pelo que se
pensa, se diz e se faz. É algo tão difícil
que exige um ensaio e um instrutor ca-
paz de dialogar e de remeter ao que já foi
pensado, sem que com isso nos sintamos
esmagados pelo conhecimento acumu-
lado até agora. Enfim, uma escola e um
professor são indispensáveis. Ser profes-
sor é, assim, uma tarefa complicada - e
a pergunta que se coloca é: professores
deprimidos podem ensinar a pensar?

É impressionante ver a quantidade de
pedidos de licença saúde alegando pro-

blemas depressivos entre professores.
É tão grande que o Estado criou uma
categoria especial para enquadrá-los
- são os "professores readaptados", que
ficam nas bibliotecas das escolas. Embo-
ra esse índice só seja comparável com
o mesmo índice entre profissionais de
saúde, não há muitos trabalhos que tra-
tam desse tema entre professores. Um
estudo recente feito por Luciana Gomes
em 2002, na área de saúde pública, cons-
tatou a presença da depressão em 26%
da amostra de professores estudada. Ao
aprofundar-se sobre suas causas, a pes-
quisa acaba por concluir, paradoxalmen-
te, que as faltas e os pedidos de licença
de professores por motivo de depressão
não são, como se esperava, indicadores



de doença, mas, sim, um sinal de saúde,
uma forma de resistência, uma vez que
se trata de uma decisão saudável de um
ser humano de retirar-se de uma situação
profissional inteiramente patogênica.

O trabalho clássico do pesquisador
espanhol José Manuel Esteve, O mal-es-
tar docente: a sala de aula e a saúde dos
professores, ao analisar o esgotamento
emocional dos docentes, caracteriza esse
mal-estar como falta de adaptabilidade
do professor às mudanças que caracte-
rizam a pós-modernidade. A metáfora
de Esteve é bem conhecida. É a idéia de
comparar o professor a um ator de tea-
tro que, de repente, vê o cenário e obje-
tos de cena mudarem, e fica só, no palco,
sentindo-se inadequado e ridículo — o
que sugere que basta o professor mudar
de roupa para que tudo se normalize.

da escola, como a família, a igreja, a comu-
nidade etc. Menciona a falta de reconhe-
cimento social da profissão de professor,
a perda de sua identidade profissional, os
baixos salários, a degeneração das condi-
ções de trabalho, o aumento das respon-
sabilidades da escola, o monitoramento
cada vez maior da atividade docente, sob
forma de relatórios, câmeras de vigilância
nas classes, formulários que o professor é
obrigado a preencher. Destaca a impossi-
bilidade de o professor manter-se atuali-
zado frente a uma ciência e a conhecimen-
tos que se modificam com uma velocidade
vertiginosa, a concorrência desleal dos
meios de comunicação de massa, como a
televisão e a internet etc.

As enumerações de Esteve, que lança
mão de conceitos da sociologia, da eco-
nomia, e que servem para analisar esse

É um argumento profundamente dis-
seminado na mídia, e que se encontra
espalhado em todos os partidos políti-
cos — a idéia de que a educação sofre de
profundo anacronismo, e que bastaria
que as escolas fizessem uso de moder-
nas tecnologias — audiovisuais, mídias
interativas, um computador por alu-
no etc., para que tudo se solucionasse.
Compara-se a atração que exercem so-
bre as crianças e jovens os videogames,
os computadores, a televisão, contras-
tando com o desinteresse e o tédio que
reinam na maior parte das escolas. Tra-
ta-se no entanto de um argumento que
interessa a lobistas que vendem artefa-
tos para o governo e para as empresas
de ensino, mas que não resiste a uma
reflexão um pouco mais aprofundada
- é possível dizer que a televisão e o
computador formam sujeitos, educam?

O problema, portanto, é mais compli-
cado — e Esteve passa a analisar as causas
desse mal-estar, apontando a renúncia à
educação por parte de instituições que an-
teriormente complementavam o trabalho



estágio de capitalismo avançado em que
vivemos hoje, ao introduzir uma série de
noções muito gerais, tendem a nos confun-
dir e a nos fazer aceitar como fatalidade
uma série de problemas que não estão to-
dos no mesmo nível. Para debater melhor
essa questão e percebê-la mais de perto, é
preciso historiar um de seus aspectos.

Professor deprimido,
adolescente desiludido

Um fato conhecido, que pode servir
de exemplo, é uma das exigências que o
Banco Mundial fez, no final da década de
1990, para que o Brasil recebesse mais em-
préstimos: a imposição do que se chamou
de "promoção automática", posteriormen-
te chamada de "progressão continuada"
na educação, como forma de diminuir os
custos do Estado nesse setor.

Essa política de certa forma trazia para
o ensino público um problema que o en-
sino particular enfrentava na sua expan-
são. Como convencer os pais a prolongar
os custos da educação de seus filhos por
um ano ou mais, em escolas cujas caras
anuidades obrigam as famílias, sobretudo
de classe média, a fazer grandes sacrifí-
cios para manter seus filhos estudando?
Quando pais suspeitam que o filho não
vai passar de ano, retiram a criança da
escola ou pressionam o professor, e as
escolas não podem nem perder seus alu-
nos e nem admitir a idéia de que o ensino
público pode ser mais exigente do que o
ensino particular.

Assim, o argumento de que os alunos
não deviam ser reprovados, ao lado de um
argumento pedagógico, continha um cla-
ro argumento econômico. Essa política



encontrou força e legitimidade diante do
pesar que causavam, nos meios políticos,
educacionais e acadêmicos, os altos índi-
ces de evasão e repetência que o ensino
público apresentava, particularmente no
1° e no 4° ano do ensino fundamental.
Como forma de acolher essa política e de
legitimá-la, difundiram-se pesquisas que
mostravam os efeitos deletérios da repro-
vação e da retenção de alunos. Mostrou-
se de forma extensa o quanto era inútil,
para o aluno com dificuldades, obrigá-lo
a refazer o mesmo trajeto de estudo, com
o mesmo programa e o mesmo professor,
sem que sua dificuldade fosse de fato leva-
da em conta e resolvida.

A inutilidade da reprovação escolar
foi principalmente divulgada nas escolas
públicas que atendiam os setores mais
desfavorecidos da população. Dizia-se, por

exemplo, que entre as crianças atendidas
pelo Poder Judiciário, as crianças infrato-
ras, havia um grande número que estava
fora da escola por evasão ou por repetên-
cia. Logicamente, não se podia fazer de-
correr daí a afirmação de que a repetên-
cia e a evasão na escola fossem causas da
criminalidade. Mas foi isso o que se fez.
No âmbito da psicologia, estudos mostra-
vam os efeitos devastadores da repetência
sobre o que então já se chamava de "auto
estima" do aluno: o seu isolamento dos
companheiros da mesma idade, o desinte-
resse pelos estudos, o incentivo à evasão e
os gastos econômicos que tais repetências
acarretavam etc. Toda a indignação causa-
da pelos índices de reprovação reforçava a
idéia de que a progressão continuada con-
sistiria na única solução para o problema.

Referindo-se àquela época, as educa-
doras Elba de Sá Barreto e Eleny Mi-
trulis, ao analisarem a reação dos pro-
fessores diante da imposição da reforma,
mostraram a perplexidade com que esta
foi recebida pelos docentes, a sensação
de diminuição de sua autoridade, a sus-

peição sobre seu discernimento, o medo
dos professores de não serem capazes de
garantir de antemão, e de qualquer ma-
neira, a aprendizagem de todos os alunos.
O trabalho apontava para a dificuldade
que os professores anteviam: a de que
deveriam oferecer aos alunos um sentido
novo para seus estudos, que não fosse o
antigo desejo de tirar nota, de ser apro-
vado e passar de ano.

Ameaçar reprovar o aluno constitui
uma forma de coerção pedagógica — a
escola em si mesma não é algo natural;
muitas vezes, o interesse e a curiosidade
não aparecem no início da aprendizagem,
mas só depois. Esperar que um aluno, ao
se iniciar no estudo da matemática, seja
conquistado pela beleza e lógica de sua
linguagem, talvez seja pedir muito. En-
fim, a conclusão era de que a reprovação
e a repetência causavam consternação
entre professores. Contudo, os educado-
res achavam que o regime de ciclos, a ca-
pacidade de detectar e ajudar o aluno a
solucionar as dificuldades de aprendiza-
gem de forma eficaz e imediata, dependia
de existir um sistema de apoio, ao mesmo
tempo sensível e eficiente. Um sistema
caro, portanto. Na ausência dessa engre-
nagem, o sistema de ciclos se degenera-
ria em mera progressão automática.

A imposição da reforma se fez com
grande agressividade por parte dos
agentes governamentais. A então secre-
tária da Educação do governo de São
Paulo assim a defendeu em artigo de
2002: "Durante todo o século passado,
educadores ilustres nos legaram uma
literatura educacional abundante mos-
trando que um aluno humilhado, des-
respeitado e cognitivamente estuprado,
passaria a comportar-se ou como um pe-
queno robô [...] ou como um 'marginal
revoltado' [...] A reprovação", continua-
va ela, "pode mesmo ser comparada aos
fornos crematórios do III Reich".

Ora, comparar professores contrários
ao regime de progressão continuada com
os dispositivos mortíferos dos campos de
concentração não era a melhor forma de
conseguir uma adesão racional ao novo
projeto. Era mais um exemplo do parado-
xo de formar professores destinados a en-
sinar os alunos a serem críticos, impondo
reformas aos professores que devem acei-
tá-las cegamente. A dificuldade de apren-



dizagem era resumida à reprovação, e os
esforços de diminuir o índice de reprova-
ção eram reduzidos à solução da progres-
são continuada - e as objeções simplifica-
das no "ou isso, ou nada". De forma quase
paralela, na universidade, os estudos so-
bre educação prendiam-se a análises que
diziam repetir Michel Foucault, ao com-
parar, sem maiores problemas, as escolas
com manicômios e prisões.

Hoje, dez anos depois, há um discurso
que repete sem cessar que a reforma fa-
lhou, isto é, que o programa de progres-
são continuada teve como conseqüência
o fato de que as crianças permanecem
na escola sem aprender quase nada. "Em
nome do ultraliberalismo, o Brasil cami-
nhou para o analfabetismo", criticou em
2006, quando ainda era prefeito de São
Paulo, o governador José Serra. Essa
constatação baseia-se em índices que me-
dem o desempenho dos alunos, nos resul-
tados de avaliações como o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) em âmbito
nacional e o Pisa (sigla, em inglês, para
Programa Internacional de Avaliação de

Alunos) em âmbito internacional. Esses
programas de avaliação têm mostrado a
baixa qualidade de ensino em nosso país.
No plano internacional, os indicadores
do Pisa mostram que os alunos brasilei-
ros apresentam um dos índices mundiais
mais baixos, mesmo se comparados a paí-
ses pobres da América Latina.

Como a idéia agora é de que é a esco-
la (leia-se os professores) que fracassa e
não mais o aluno, diversos tipos de expli-
cações foram aventadas. A primeira é de
que a reforma não foi compreendida por-
que faltaram, ao mesmo tempo, esclareci-
mentos sobre a natureza de seus pressu-
postos pedagógicos e que a má formação
incapacitaria os professores de compre-
endê-los e de colocá-los em prática. A
crítica aos professores passou a incidir
sobre as falhas da sua formação inicial
que, por conta da privatização em larga
escala do ensino superior do Brasil, esta-
ria muito aquém do desejável. Afirma-se
que o Brasil tem um dos piores ensinos
do mundo, mas, ao lado disso, declara-se
que tem um dos mais refinados sistemas



de avaliação. O que induz a pensar, com
certa ironia, que uma dessas duas afirma-
ções deve estar errada.

Algumas sugestões apontadas pelo
exame da literatura em torno desse pro-
blema produzida nos últimos dez anos,
exame este feito por Edna Gramari em
2009, remetem a uma questão que ultra-
passa a idéia de que o fracasso do sistema
dos ciclos se deve à mera desinformação.
Dez anos se passaram, e os professores
continuam a não entender o sentido des-
sa reforma. Qual formação inicial propi-
ciaria a compreensão de uma proposta
que se manteve, durante dez anos, ina-
cessível para a maioria dos professores?
O que levou as secretarias da educação
dos estados a não empreenderem uma
ação efetiva de esclarecimento dos pro-
fessores em relação a uma reforma que
ela considera básica?

Na realidade, trata-se de estratégia de
meias-medidas em que, mediante uma ar-
gumentação democrática, se institui uma
reforma pela metade, tornando seu re-
sultado profundamente antidemocrático.
O sistema de ciclos foi implantado sem o
sistema de apoio devido e se transformou
em promoção automática. Incriminam-se
hoje professores pelo desempenho do alu-
no, alegando sua má formação no ensino

superior. Ensino superior que, por sua
vez, foi privatizado, mediante uma política
levada a cabo por sucessivos governos nos
últimos anos. Acusam-se os professores
pelo baixo nível de formação, esquecen-
do-se que não tiveram acesso a nenhuma
outra alternativa, por conta da política do
próprio Estado.

O fato é que a promoção automática
ao baratear os custos da educação permi-
tiu que o país, pela primeira vez, tivesse
sua população em idade escolar dentro
das instituições de ensino. Esse fato foi
comemorado? Os professores foram cha-
mados a Brasília, instituiu-se um prêmio,
subiram seus salários? Não. Cobra-se
hoje dos professores um feito a que foram
obrigados a renunciar quando a reforma
foi posta em prática.

Os índices que detectam o baixo de-
sempenho dos alunos brasileiros passa-
ram a ser largamente divulgados pela im-
prensa, pela mídia, pelo discurso político.
Trata-se de colocar em marcha, mais uma
vez, verdadeira máquina de deprimir pro-
fessores, versão local do biopoder de Fou-
cault, o uso em larga escala da pedagogia
da mortificação por parte do Estado, dos
empresários e da mídia, alimentada por
uma burocracia que povoa empresas, mi-
nistérios, secretarias e universidades.

Estudantes de escola
pública do interior do
Paraná."A inutilidade
da reprovação escolar foi
principalmente divulgada
nas escolas públicas que
atendiam os setores
mais desfavorecidos
da população"



Professores deprimidos
podem formar sujeitos?

A ilusão fundamental da progressão
continuada está em supor que a escola
deve acompanhar o desenvolvimento
"natural" da inteligência da criança ou
do jovem. O erro está em não reconhe-
cer que essa pretendida naturalidade,
de fato, não existe. A escola é um em-
preendimento cultural e político, e não
um processo natural. Entre crianças e
jovens, a promoção automática vem
reforçar a idéia, muito difundida entre
setores mais pobres da população, de
que a escola é um ritual vazio, um tem-
po morto, em que basta permanecer na
sala de aula pelo tempo requerido, para
que no final se ganhe um certificado.
Não é preciso aprender, nada de ruim
pode acontecer, nada de bom também.
A questão se complica quando a escola
lida com adolescentes. Pois as culturas
jovens, difundidas pelos meios de co-
municação de massa, são basicamente
contra a escola ou indiferentes à esco-
la. Ao lado disso, o desemprego entre
os jovens faz com que os adolescentes
não acreditem que o diploma lhes dê
um emprego. Assim, o adolescente não
sabe bem o que fazer na escola, a es-
cola por sua vez não sabe bem o que
fazer com o adolescente. Essa situa-
ção, em si desconcertante, ganha con-
tornos mais sombrios com a depressão
dos professores.

O professor na periferia do capitalismo
O exercício da profissão de professor

supõe como condição necessária o dese-
jo de ensinar, o ato de convocar o aluno
para aprender. Ora, o professor deprimido
encontra-se esvaziado de desejo. O aluno
percebe a principal mensagem que lhe é
transmitida: na escola particular, o esforço
da escola em agradar o consumidor; na es-
cola pública, o desprezo embutido na con-
descendência excessiva. O aluno entende
que a escola não sustenta exigências, que
não aposta, de verdade, em sua transfor-
mação. A escola reduz-se a um estabele-
cimento de guarda de crianças e jovens.
Pode parecer um clube, pode parecer uma
prisão: de qualquer maneira, o aparato de
segurança e o sistema de vigilância inter-
no e externo com que a escola é cercada
desvelam sua natureza atual. A indiferen-
ça, as diversas formas de passagem ao ato,
a indisciplina e a violência constituem for-
mas de o jovem aluno dizer que existe, pe-
rante essa violência maior que lhe é feita,
a recusa à educação. Os temas da droga,
da indisciplina passam a ocupar na escola
o antigo lugar dos conteúdos, do ensino e
da aprendizagem.

A escola pode formar sujeitos?
A resposta parece ser que, em quase to-

dos os pontos da escala social, forma jovens
que olham para um diploma como se fosse
um papel vazio e para a cultura como en-
feite inútil; que sucumbem ao,s modismos

"A escola em si mesma
não é algo natural;

muitas vezes, o interesse
e a curiosidade não
aparecem no início

da aprendizagem,
mas só depois"



e cultuam celebridades; e são facilmente
manipulados. Forma uma classe média que
não sabe distinguir uma boa escola de uma
escola que faz de conta que é boa. Não per-
mite que os consumidores das escolas par-
ticulares percebam que o ensino particular
se deteriora inevitavelmente em função da
queda de qualidade do ensino público. Pois
os mesmos programas de avaliação que
falam dos baixos índices de desempenho
do ensino público mostram que o apro-
veitamento do aluno do ensino particular
no Brasil encontra-se abaixo do aproveita-
mento do ensino gratuito dos demais paí-
ses. Assim, a quase totalidade da população
brasileira nunca teve a experiência de estu-
dar numa boa escola.

Falar da miséria de ser professor no
Brasil padece de um mal-estar crônico:
não se sabe bem o que as tão faladas con-
dições atuais da educação brasileira podem

O exercício da profissão docente supõe como
condição necessária o desejo de ensinar, o ato
de convocar o aluno a aprender. O professor
deprimido encontra-se esvaziado desse desejo

acrescentar a uma situação histórica secu-
larmente ruim. É quase um lugar-comum,
não por falta de imaginação e criatividade,
mas porque as circunstâncias sob as quais
esse lugar-comum se cala e frente às quais
ele fala continuam de pé.

Basta lembrar dos professores que
aparecem nas Memórias póstumas de Brás
Cubas (1880), de Machado de Assis, por
exemplo. Desses professores, as Memórias
desenham destinos tão funestos que só de
ouvir o seu relato temos vontade de bater
na madeira. O professor que alfabetizou
Brás Cubas havia ensinado durante "vin-
te e três anos, calado, obscuro, pontual,
metido numa casinha da rua do Piolho".
Ao morrer, diz Brás Cubas: "ninguém
te chorou, salvo um preto velho — nin-
guém, nem eu, que te devo os rudimen-
tos da escrita". Quem ensina e trabalha
de forma honrada não merece reconhe-
cimento, pelo menos na sociedade brasi-
leira, avisa o professor e crítico literário
Roberto Schwarz, em seu Um mestre na
periferia do capitalismo (1990).

Uma sina mais cruel ainda as Memó-
rias póstumas reservaram a uma professora
eventual, Dona Plácida, uma senhora que
ensinava crianças do bairro por dez tos-
tões por mês, fazendo doces e costurando
ao mesmo tempo, incansavelmente, para
não "cair na rua da amargura", segundo
expressão antiga, que se usava para falar
da mendicância e da prostituição. A pro-
fessora lutara para viver de forma inde-
pendente - por uma questão de teimosia
- conforme dizia a personagem. No fim do
livro, a professora acaba sucumbindo, con-
trariando princípios que defendera toda a
vida, se agregando a uma família e viven-
do de favor numa casa que não era sua, fa-
zendo o papel de alcoviteira; nem por isso
escapou de morrer na miséria.

Pelo olhar do narrador, Brás Cubas, a
profissão de ensinar não merece contem-
plação — ensinar é um trabalho que não
tem sentido: não há nele a consolação cris-
tã do sofrimento, não há a ética pré-capi-
talista do apreço pelo trabalho bem feito,
nem o ofício sustenta o trabalhador à ma-
neira moderna, não há o reconhecimento
social do esforço e nem é facultado ao pro-
fessor o ócio que a sociedade do século 19
reservava aos não escravos - malandros
ou intelectuais.

Roberto Schwarz assinala que o nar-
rador de Memórias póstumas tece, a respei-
to de Dona Plácida, um comentário cujo
escárnio eleva à temperatura máxima a
crueldade machadiana. Brás Cubas imagi-
na o que os pais da personagem diriam — e
o faz numa linguagem bíblica: "Chamamo-
te para queimar os dedos nos tachos, os
olhos na costura, para comer mal ou não
comer, andar de um lado para outro, na
fina, adoecendo e sarando, com o fim de
tornar a adoecer e sarar outra vez, triste
agora, logo desesperada, amanhã resig-
nada, mas sempre com as mãos no tacho
e os olhos na costura, até acabar um dia
na lama ou no hospital, foi por isso que te
chamamos, num momento de simpatia".

O notável é que o autor (e não o nar-
rador), o próprio Machado de Assis,
havia sido criado por uma doceira, que
trabalhara também numa escola, e fora
ela — sua mãe de criação - que dera um
jeito de o pequeno Machado freqüentar
escola, nem que fosse para vender doce.
Deve ser por isso que, justamente nesse
pequeno capítulo dedicado a essa pobre



professora-doceira, no eco dessas pala-
vras que não deixam crescer nem grama
depois delas, Machado de Assis atinja
um daqueles momentos em que a alta
literatura toca o inefável.

A indolência das classes populares fazia
a gente de bem torcer o nariz. O trabalho
insistente de ser professor era motivo de
deboche não só porque sua tarefa desvela-
va a hipocrisia social da defesa de valores
só aparentemente burgueses, em que ho-
mens e mulheres pobres não tinham mar-
gem de escolha, mas também porque a boa
sociedade era particularmente rancorosa
em relação ao professor, esse intelectual
discreto que, no exercício de função pú-
blica, procurava trazer para a cidadania
os seres destinados a ficar dela excluídos.
Ora se lhes reprova a vadiagem, como o
professor Policarpo, do Conto de escola,
retratado como um burocrata vicioso, ora

se desdenha seu trabalho, que só por mui-
to favor é pago, ou melhor, mal pago.

Na antiepopeia do cotidiano, Dona Plá-
cida ganhou e perdeu, como qualquer um
de nós. No entanto, o narrador acentua a
derrota final, a derrapada de seus princí-
pios e a morte na miséria. Por seu lado, o
professor de primeiras letras de Brás Cubas
merece os clichês e as imprecisões com que
a história costuma sepultar ex-combaten-
tes de suas lutas invisíveis. Ninguém cho-
rou a morte do professor? Em tempo: al-
guém chorou — um preto velho. O que leva
a formular a pergunta que as teses sobre
a genialidade inata de nosso escritor mais
ilustre procuram encobrir: quem teria sido
o professor de Machado de Assis?
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