




Humanas da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), também mem-
bro do Comité de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara, Sandro Cozza
Sayão.

Rompidos o tabu e o silêncio, va-
mos abordar a questão de maneira
franca, sem hipocrisia, levando em
consideração os aspectos legais, éti-
cos e, sobretudo, humanos. Do pon-
to de vista do Código Penal, é impor-
tante lembrar que a prática sexual
ou qualquer outro ato libidinoso com
menores de 14 anos é crime sujeito à
prisão. O envolvimento com jovens
entre 14 e 18 anos, dependendo do
contexto, também pode ser conside-
rado ato ilegal (para saber mais, veja o
quadro abaixo). Apesar da legislação,
existem professores que se arriscam
e se envolvem com menores de idade.
A estudante Débora*, de uma cida-
de no interior da Bahia, "ficou" com
seu professor de Geografia quan-
do tinha apenas 13 anos e cursava a
7a série. O envolvimento com o do-
cente, na época com 35 anos, acon-
teceu em uma Festa Junina fora da
escola. Segundo a garota, o relacio-
namento durou cerca de dois meses
e acabou sendo descoberto pela di-
retora da instituição de ensino ca-
tólica. A freira chamou os dois pa-
ra uma conversa e foi categórica ao
afirmar que o envolvimento não po-

deria continuar porque denegriria a
imagem do colégio. A jovem lembra
do episódio como "horrível", pois se
sentiu constrangida com a situação.
Entretanto, o professor, contrarian-
do as ordens da diretora, não colo-
cou um ponto final na relação e foi
a jovem que acabou decidindo não
continuar. Quando Débora comple-
tou 16 anos e não estudava mais na
mesma escola, os dois voltaram a se
encontrar e, desta vez, além dos bei-
jos, houve contato sexual.

É natural que exista o encanto
das meninas pelo professor mais ve-
lho, dos meninos pela professora ou
qualquer outra combinação possível
nestes tempos de aceitação da diver-
sidade sexual. Entretanto, do ponto
de vista ético, cabe ao docente tomar
o distanciamento necessário para
interpretar esses sentimentos e re-
verter a situação lembrando do seu
papel principal de educador. "Entre
professor e aluno há uma disparida-
de natural necessária ao processo de
ensino e aprendizagem. Os papéis
diferenciados acabam delegando ao
professor certas instâncias de poder
e isso para alguns encanta, apaixona
e envolve, assim como cria repulsa
ou impulsos de violência em outros.
E por esta diferença caberia ao pro-
fessor a maturidade para saber ler os
sentimentos que surgem e se mani-

festam diante dele", afirma Sandro
Sayão, que também já teve que lidar
com situações delicadas de alunas
e até um aluno que se declararam
"apaixonados", porém em outra es-
fera, já que eram estudantes univer-
sitários, portanto adultos. Uma das
alunas deixava toda semana em sua
caixa de correspondência na univer-
sidade uma carta com vários beijos
de batom. Em todos os casos, o pro-
fessor conseguiu "instaurar um no-
vo compasso para as relações", mais
pela postura que adotava do que pe-
las palavras.

Mas quando o assunto refere-
se a alunos de ensino fundamen-
tal e médio a disparidade de idade
e de posição de poder é muito maior
e, por consequência, qualquer sen-
timento que encontre ressonância
no professor deve ser analisado em
profundidade. Para o professor da
UFPE, ao perceber a paixão ou um
interesse específico de um aluno, o
educador deverá, antes de tudo, sa-
ber lidar com suas próprias fragili-
dades, com suas carências, para as-
sim saber interpretar e conduzir o
acontecimento com o distanciamen-
to capaz de lhe dar a clareza neces-
sária para desdobrar o processo. Já o



professor que sente atração por uma
criança pode ter problemas mais
graves que não podem ser ignorados.
"Um adulto se ver atraído por uma
criança revela uma perturbação sé-
ria, que tem implicações psíquicas
que exigem ajuda especializada. As
escolas preparatórias de professores
deveriam reservar espaços para se
discutir este tema com seriedade",
enfatiza Sandro Sayão.

Igualdade
Existem outros aspectos, além da
admiração e da afinidade com o
conteúdo ministrado, que podem le-
var o estudante a se interessar pe-
lo educador de outro modo. Um de-
les é o desafio de romper barreiras.
"Para o aluno, a figura do professor

se torna também objeto de atração,
pois é como se ele se sentisse esti-
mulado a romper o tabu da distância
e provasse para todos que o profes-
sor é também uma pessoa de carne e
osso", afirma António Álvaro Soares
Zuin, psicólogo e professor-associa-
do do Departamento de Educação e
do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), autor do
artigo Tabus sexuais entre professores
e alunos e do livro Adoro odiar meu
professor: o aluno entre a ironia e o sar-
casmo pedagógico (Editora Autores
Associados). Atualmente, está fican-
do mais fácil para os estudantes ul-
trapassarem esta barreira da distân-
cia, pois os professores têm buscado
uma relação de igualdade e proximi-

dade com os alunos que acaba por
confundir os papéis.

A estudante Alice*, de Curitiba,
ficou interessada pelo professor de
Português depois que ele apareceu
vestindo uma camiseta da banda
norte-americana The Doors. O gos-
to musical comum rendeu conver-
sas no intervalo e após as aulas que
acabaram evoluindo para uma "fi-
cada" logo depois do fim da 8a sé-
rie, quando a aluna tinha 14 anos
e o docente, que era comprometi-
do, 26. A jovem afirma que foi ela
quem insistiu para que os dois se
encontrassem. E durante o momen-
to em que passaram juntos, no carro
do professor, os dois também fuma-
ram maconha. "Não o via mais co-
mo professor, me sentia como amiga



dele", resume Alice, que atualmen-
te é assistente administrativo-finan-
ceiro, sobre o que sentiu quando co-
meçou a se aproximar do educador.
Este caso ilustra bem como em al-
gumas situações a disparidade en-
tre professor e aluno simplesmente
desaparece. Sentindo-se mais próxi-
mos, os estudantes ficam mais ousa-
dos nas investidas.

O jogo de sedução e poder sem-
pre estará presente, porém o edu-
cador hábil, que reconhece esta di-
nâmica, poderá conduzir a relação
por outro ângulo. "Numa situação
em que prevalece o olhar amoroso

do mestre, o próprio aluno se sente
estimulado a se interessar mais pe-
los conteúdos da matéria em ques-
tão, justamente porque se sente res-
peitado pelo professor que o ouve e
considera suas opiniões durante as
discussões dos conteúdos das maté-
rias", ressalta o psicólogo Zuin.

Existe uma diferença entre
ser próximo do aluno e tentar ser
igual. Para o professor de Geografia
Alexander Bassoli Honeger, que le-
ciona nos colégios Padre Silvestre
Kandora e Professor Francisco
Zardo, na capital paranaense, atual-
mente é fundamental que o educa-

dor encontre meios de cativar o estu-
dante. "Hoje em dia é necessário que
o professor tenha uma certa proxi-
midade com o aluno, inclusive para
que haja um pouco mais de interes-
se pela matéria desse professor", re-
vela. Porém, isso não significa que o
educador deva se igualar aos discen-
tes. Sandro Sayão acredita que o do-
cente precisa resgatar sua diferença,
não no sentido hierárquico distan-
te do aluno, mas como característica
fundamental para o processo peda-
gógico. Ele defende que é a partir do
encontro das diferenças que surgem
novas disposições, novos horizontes,
fundamentais para o aprendizado,
que não acontece da mesma forma
entre pessoas que estão no mesmo
nível de conhecimento e maturida-
de. "Com isso não veto a aproxima-
ção, mas uma aproximação respeito-
sa, equilibrada e que preserve certas
disposições", esclarece.

Considerando as diferenças co-
mo parte importante do processo
de ensino e aprendizagem, fica difí-
cil imaginar urna relação de namo-
ro entre professor e aluno que não
interfira neste cenário. Apesar de
as garotas entrevistadas terem di-
to que nunca foram privilegiadas
pelos seus mestres, a visão que elas
possuíam deles mudou. Mesmo as-
sim ninguém está livre do seu la-
do humano e o amor pode surgir em
sala de aula (veja um caso no quadro
"Da sala de aula para o altar"), sobre-
tudo quando a idade for compatí-
vel. Em qualquer situação, porém, é
preciso analisar a origem dos senti-
mentos e saber identificá-los quan-
do não passarem apenas de proje-
ções dos jovens em relação à figura
do professor. •
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