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A sublimação do instinto constitui um aspecto
particularmente evidente do desenvolvimento
cultural; é ela que torna possível às atividades
psíquicas superiores, científicas, artísticas ou
ideológicas o desempenho de um papel tão
importante na vida civilizada.
Sigmund Freud, 1929
(O Mal-estar na Civilização)

...aqueles que tiveram a experiência de deixar
as crianças controlarem seus próprios destinos
sabem que o adulto tranquilo é menos cruel,
enquanto autoridade, do que uma criança
poderá se tornar se for sobrecarregada com
responsabilidades.
Donald Winnicott, 1939
(Privação e Delinqüência)
A autoridade foi recusada pelos adultos, e isso
somente pode significar uma coisa: que os
adultos se recusam a assumir a responsabilidade
pelo mundo ao qual trouxeram as crianças.
Hannah Arendt, 1954
(Entre o Passado e o Futuro)
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Introdução

A

proposta deste livro é fazer-nos pensar, fazer-nos criar e ficar com vontade de empreender em nossas atitudes práticas, no papel de educadores, uma coerente maneira de atuar
diante da realidade educacional que encontramos nas escolas
brasileiras e talvez de todo o planeta.
Entendemos o educador como toda pessoa que se relaciona com a criança e o adolescente com finalidade de orientálos em relação as suas atitudes. A educação é civilizatória. Se na
educação não houver autoridade, que é diferente de autoritarismo, o futuro da civilização irá de mal a pior – retornaremos à
barbárie.
Grandes transformações sociais nas últimas décadas nos
possibilitam falar sobre uma condição de mal-estar na atualidade. Nossa pretensão nesta obra é aprofundar, a partir de nossas
experiências clínicas, analíticas e de assessoria a escolas, as discussões críticas sobre a condição de mal-estar do educador, enfocando a questão da autoridade na educação e da importância
de ser adulto na relação com crianças e adolescentes.
Para tanto vamos provocar o leitor com uma pergunta inicial sobre a sobrevivência da escola à pós-modernidade e de-
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pois revisitar um texto sobre as inquietações dos professores a
partir de uma releitura crítica e atualizada. Nos tempos atuais,
o tédio na sala de aula contemporânea tem sido uma marca,
pensamos ser fundamental falarmos da monotonia e de suas
relações com o cotidiano escolar.
Ser professor/educador na atualidade e, paradoxalmente,
para isso, buscar ser desnecessário também é pretensamente
explorado por nós. Acreditamos numa escola que sustenta o
sonho, a utopia e o desejo no seu fazer pedagógico diário.
Então vamos mais fundo quando atendemos a provocação,
de Hannah Arendt, do meio do século passado e dissertamos sobre
a autoridade na educação e seu engendramento direto na relação
assimétrica estruturante entre o que é ser adulto afinal e os seres
em desenvolvimento.
Pensamos ser importante reunirmos capítulos que versam
sobre o desenvolvimento infantil e a escolarização e também, se
ainda é necessário falar, sobre sexo na sala de aula. Apresentamos
ao leitor um breve panorama histórico da escola como instituição
formal de ensino após nos determos num olhar psicanalítico sobre
a família na contemporaneidade.
Para finalizar, brincamos com o poeta Vinícius de Moraes sobre a práxis educativa e qual escola estamos construindo para nossos filhos e alunos.
Esperamos que o leitor tenha suas próprias ideias sobre os
temas que tratamos aqui e que possamos nos encontrar para conversar sobre elas ou sobre quaisquer outras...
Boa leitura!
Os autores

Capítulo

1

A Escola Sobrevive à
Pós-modernidade?

Cleon Cerezer

E

sta provocante pergunta foi tema de uma mesa-redonda,
em 2004, de uma Jornada da Sociedade de Psicologia do Rio
Grande do Sul. Digo provocante porque é uma pergunta atual,
bem formulada e com um convite que inquieta o pensamento;
é o tipo de pergunta que um professor tem de fazer aos seus
alunos.
Bem, o que pude pensar para tentar responder essa pergunta foi testar como seria se a resposta fosse afirmativa ou negativa. E foi o que fiz. Não satisfeito, tentei desfazer as minhas
próprias respostas, pois como diz o poeta: “É chato chegar a um
objetivo num instante, Eu quero viver nessa metamorfose ambulante” (Coelho & Seixas)1, e também, como diz Wittgeinstein
(apud Svendsen, 2006, p.148): “Na corrida da filosofia, vence
1
COELHO, Paulo & SEIXAS, Raul. (1973) Disponível em: http://letras.terra.com.
br/raul-seixas/48317/. Acesso em: 01/08/2008.
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quem consegue correr mais devagar. Ou melhor: quem cruza
por último a linha de chegada.”
Vejamos no que resultou:

O desejo que se externaliza em busca do gozo. O outro cria lacunas em mim e eu preencho e sou preenchido “com” o outro.
Não existe aprender sozinho, é sempre numa relação. Dizer sim,
que a escola sobrevive à pós-modernidade, não pode ser de
uma forma acomodada e simplesmente para manter as coisas
como estão estabelecidas. Há uma crise, e momentos de crise
são resolvidos de duas únicas formas: 1) declínio e finitude ou
2) superação das dificuldades e mudança. Transformação talvez
seja uma palavra que consiga abarcar o conceito do que a escola precisa inaugurar. Isto vem acontecendo paulatinamente,
mas talvez num ritmo lento para o que já temos de conquista
conceitual-discursiva e saturação de repetições de situações cotidianas nas escolas.

Se dissermos NÃO, a escola não sobrevive à pós-modernidade, estaremos reduzindo o complexo a simples, ou contradizendo o caráter processual que envolve a escola, a educação,
o fazer pedagógico, o ato educativo. Dizer não é tomar a crise
como verdade absoluta, é tomar a imobilidade como premissa,
é tomar a desesperança como verdade, é desacreditar. O crédito deve ser crítico e a crítica criativa. Ruptura a favor do devir.
Construção desconstruída do estabelecido.
“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”
(Coelho & Seixas)

Gus Van Sant (apud Bernardes, 2006), diretor do filme Elefante, diz que: “Hoje os jovens são menos idealistas, mais introspectivos e bem informados. Um mistério para mim.” Ele baseiase no massacre da escola ginasial Columbine em 1999, quando
dois estudantes armados com rifles Hi-Point Carbine abriram
fogo contra colegas e professores, matando um total de 13 pessoas. Recentemente, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro,
passou-se por situação semelhante.
Se dissermos SIM como resposta: a escola sobrevive à
pós-modernidade, podemos ser chamados de otimistas demais,
que não estamos nos dando conta do que está acontecendo a
nossa volta, que não estamos percebendo a realidade limítrofe
e, às vezes, caótica na qual a escola está colocada atualmente.
Pensar a escola como mesas, cadeiras, disciplina, linha de
montagem, está realmente pra lá de ultrapassado. Escola é lugar de encontro, encontro de diferenças, de saberes, de criação,
assimetrias, criatividade na diversidade. Campo de assimetrias
e diversidades compartilhadas onde o saber socializador e civilizatório acontece. Segundo Kupfer (1989): “aprender é aprender com alguém”. O outro tem de estar posto ou pressuposto.

E se a resposta for SIM e NÃO, ou melhor, Nenhuma Das
Alternativas (NDA)?
A desconstrução das respostas parece ser a possível resposta. Ela contempla de forma dinâmica a complexidade provocante da questão. Estamos falando de “ruptura”, não apenas no
sentido de quebra, mas de tolerar a diversidade na atualidade,
concomitância de realidades mais fluidas. Uma das principais
rupturas que descobrimos neste momento atual é com relação
à verdade, antes vista, muitas vezes, como “absoluta”, agora preferimos as verdades confiáveis (relatividade e complexidade implicadas substancialmente no processo).
Em relação à controversa ideia de pós-modernidade, o
pensador brasileiro Sérgio Paulo Rouanet (1987) no seu estudo
“As razões do Iluminismo” oportunamente observa que o prefixo pós tem muito mais o sentido de exorcizar o velho (a modernidade) do que de articular o novo (o pós-moderno); ou seja, o
que há é uma “consciência de ruptura”, que o autor não considera uma “ruptura real”. Segundo ele:
“À consciência pós-moderna não corresponde uma realidade
pós-moderna. Nesse sentido, ela é um simples mal-estar da
modernidade, um sonho da modernidade. É literalmente falsa consciência, porque é a consciência de uma ruptura que
não houve, ao mesmo tempo, é também consciência verda-
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deira, porque alude, de algum modo, às deformações da modernidade.” (Rouanet, 1987)

O que há não muito tempo era o auge da sociedade pósindustrial (massificação, linha de montagem, formatação), a ascensão e queda da burguesia (ícone da modernidade) deflagra
uma crise estrutural no “estar no mundo”: tédio, invisibilidade,
desamparo, depressão, paranoia parecem ser as tônicas no que
diz respeito ao mal-estar atual. Em tempos de “fim” das dicotomias estanques, nascem conceitos como entre-lugares, espaços
e fenômenos transicionais. O mundo, atualmente, conjuga muito mais o gerúndio para explicar a realidade.
Para Raymundo de Lima (2004):
“O modernismo era tomado por imagens de máquinas [as indústrias] enquanto o pós-modernismo é usualmente tomado
por ‘máquinas de imagens’ da televisão, do computador, da
Internet e dos shopping centers”.

A Escola Sobrevive à Pós-modernidade?

ção social entre pessoas, mediatizada por imagens... É o coração
da irrealidade da sociedade real”. Aqui entendemos o sucesso
do filme Matrix2 e a necessidade de estudar física quântica para
compor nossa compreensão do universo também social.
Há uma realidade que está aí e, ao mesmo tempo, não
está. Pierre Lévy (1996) diz que: “O contrário de virtual não é o
real, é o físico.” O real é tudo o que está e não está aí. O virtual
também é real. O real é percebido, é sentido. O tempo é real.
Realidade mutante, metamorfose ambulante preferindo ser
novo, incerto, confiável, do que ter a velha opinião formada sobre tudo, sobre o certo, a verdade absoluta. O descentramento
do homem não é apenas de ser sujeito de seu inconsciente, vai
além disso... É uma forma de energia presente neste mundo de
probabilidades. Estas letras estão e não estão aqui, você está e
não está lendo este texto; multileitura de um mesmo enunciado, palavra fria aquecida pela necessidade do ser humano de
encontrar sentido.
Para Debord (2001):

Ninguém mais atual que o visionário Debord (2001), com
o termo sociedade do espetáculo, ao postular que:

“A aceitação beata daquilo que existe pode juntar-se como
uma mesma coisa a revolta puramente espetacular: isto traduz o simples fato de que a própria insatisfação se tornou uma
mercadoria desde que a abundância econômica se achou
capaz de alargar a sua produção ao tratamento de uma tal
matéria-prima [...] A alienação do espectador em proveito do
objeto contemplado (que é o resultado da sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a
sua própria existência e o seu próprio desejo [...] Eis porque o
espectador não se sente em casa em nenhum lado, porque o
espetáculo está em toda a parte.”

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições
modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido
se afastou numa representação. O espetáculo em geral, como
inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não
vivo.”

Complementamos com Feuerbach (1997) (no prefácio à
segunda edição de A Essência do Cristianismo) que diz: “E sem
dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao
original, a representação à realidade, a aparência ao ser.” Nada
mais atual do que nossa sociedade como um grande espetáculo
em que individualismo, narcisismo e depressão contracenam e
mostram atrás das cortinas o mundo que criamos para viver. Falas mudas que dizem tudo, expectadores atentos que não veem
nada. Novamente Debord (2001) nos socorre ou aflige dizendo:
“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma rela-

A sociedade da informação e do espetáculo vem como
uma onda rápida e com um “que” de efemeridade enigmática,
em que o fascínio imobilizador é assistir no privado o que está

2

Matrix. Filme da Warner Bros, junho, 1999.
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no público e, paradoxalmente, o mais fascinante é quando o
privado torna-se público, por exemplo, o estouro comercial dos
reality shows. Na sociedade ocidental pós-moderna a visibilidade de cenas tende a ser obscena, quando exclui a dimensão da
subjetividade e da privacidade das pessoas; ou seja, anula-se a
dimensão do privado, tornando “tudo” público. Na suposta condição pós-moderna (Lyotard)3 a perversão e o estresse são sintomas resultados da “falta de lei”, da “falta de tempo”, e da “falta
de perspectiva de futuro”, porque tudo se desmoronou. É o “fim”
das metanarrativas (fim da grande narrativa da história) e a preponderância de um a-historicismo dessubjetivante. No âmbito
sociocultural, pode-se dizer:

Outra contribuição interessante, de séculos atrás, é a do
livro de Kant (1996), Sobre a pedagogia, no qual ele refere que:

“Conforme as necessidades do estádio particular da miséria,
que ele desmente e mantém, o espetáculo existe sob uma forma concentrada ou sob uma forma difusa. Nos dois casos, ele
não é mais do que uma imagem de unificação feliz, cercada
de desolação e de pavor, no centro tranquilo da infelicidade.”
(Debord, 2001)

Como no texto Mal-estar na Civilização, no qual Freud
(1930) fala de uma compreensão ao desamparo original e o espectro compreendido entre sentir bem-estar e sentir o mal-estar, a felicidade só pode ser entendida a partir do conhecimento
da infelicidade e vice-versa.
E a escola nisso tudo?
Segundo Monteiro e Speller (1999), não podemos esquecer de que a escola, como tal, é um projeto moderno, portanto,
estruturada a partir de um tipo de racionalidade moderna, respondendo ao projeto da modernidade. O indivíduo moderno é
burguês, ou seja, juridicamente livre e economicamente independente, com profundas aspirações de autonomia e liberdade.
Sendo sujeito de seu sustento e destino, torna-se, na filosofia,
sujeito do conhecimento.
Coube ao filósofo francês Jean-François Lyotard, com a publicação A Condição
Pós-moderna (1979), a expansão do uso do conceito.

3

“Na educação, o homem deve, portanto: 1) ser disciplinado.
Disciplinar quer dizer: procurar impedir que a animalidade
prejudique o caráter humano, tanto no indivíduo como na
sociedade. Portanto, a disciplina consiste em domar a selvageria; 2) tornar-se culto. A cultura abrange a instrução e vários
conhecimentos. Algumas habilidades são úteis em todos os
casos, por exemplo, o ler e o escrever; outras são boas só em
relação a certos fins, por exemplo, a música, para nos tornar
queridos; 3) tornar-se prudente, que ele permaneça em seu lugar na sociedade e que seja querido e tenha influência. A essa
espécie de cultura pertence a que se chama propriamente civilidade. Esta requer certos modos corteses, gentileza e a prudência de nos servirmos dos outros homens para os nossos
fins. Ela se regula pelo gosto mutável de cada época. Assim,
prezavam-se, faz já alguns decênios, as cerimônias sociais; 4)
moralização. Na verdade, não basta que o homem seja capaz
de toda sorte de fins; convém também que ele consiga a disposição de escolher apenas os bons fins. Bons são aqueles fins
que são aprovados necessariamente por todos e que podem
ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um.” (1996, p. 26-27).

O projeto moderno de escola é a velha fórmula de domesticadora de instintos, de aparelho ideológico do estado (Altusser, 1992). Escola não é só isto, ou seja, não deixa de ser isto
também, a escola inovadora seria aquela que abandona o discurso universalizante e a crença numa verdade absoluta. Cada
vez mais convencida de seu caráter processual, mediático de
relações e de oferecer modelos identificatórios inevitáveis, cabe
à escola atual ensinar a pensar. Um pensar criativo e crítico e
fortemente alicerçado na coerência prática do que se propõem
o professor e o aluno no seu encontro diário. É o saber “amplo”
realmente disponível para ser apreendido, transformado, encarnado na construção pessoal de cada um.
Junto da importância do pensar, o olhar e o brincar são
tão fundamentais quanto. O olhar vem desde a especularidade materna original que dá forma e contorno psíquico ao
recém-nascido rumo a integração e independência relativa
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(Winnicott, 2000) e o que Anzieu (2000) chamou de eu-pele. O
brincar é o que nos vincula com o simbólico, possibilita descarga instintiva, reorganização interna, tolerância a frustração
e acesso à criatividade. Muito resumidamente, a escola deve
ser um tempo e um espaço seguro e criativo para: o olhar, o
brincar e o pensar.
Para finalizar, gostaria de dividir com o leitor uma nova
provocação, despertada no texto “Educar na Pós-modernidade:
a Pedagogia do Dhikr e a Pedagogia do Encontro”, de Elian Alabi
Lucci4. Ele diz que a condição paradoxal que hoje nos é imposta: é a de prisioneiros em liberdade. A educação na atualidade
deve levar em conta essencialmente o antiesquecimento, antiembotamento e que isto, nas tradições oriental e ocidental, é
uma unanimidade. “O terrível é que o homem de hoje esquece
até de seu caráter esquecedor.”

ca Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud,
Vol XXI. Rio de Janeiro: Imago.
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Capítulo

2

As Inquietações dos
Professores: Uma Releitura
José Outeiral
Cleon Cerezer

T

em sido uma questão recorrente as queixas sobre “o desgaste emocional” dos professores. O que estará acontecendo?
Quais serão os elementos que determinam essa condição de
mal-estar? Trazemos, a seguir, algumas ideias para que possamos explicitar mais, se possível, os componentes de tais “queixas”, sem a expectativa de oferecermos “respostas”, mas sim, de
compartir as preocupações.
Hoje temos de adotar um olhar e uma escuta viajante para
tentar dar conta das complexidades da cultura contemporânea.
Um ponto de vista, um saber único, estático e linear não é suficiente. Caso alguém fique sentado olhando um cubo somente
poderá visualizar três faces; movimentar-se se faz necessário
– desacomodar-se. É preciso contar com outros saberes para
pensarmos a realidade complexamente, tolerar o não sabido e
o conhecimento que nos escapa.
Na sociedade contemporânea, momento em que vivemos, os professores estão no centro e na borda da sociedade e
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da cultura, estão percebendo, como cidadãos e como pais, além
da prática que desenvolvem na sala de aula, as mudanças, os
riscos e as angústias de todos nós. É o cotidiano que se revela na
escola, mostrando as contradições que se evidenciam. A escola não pode “substituir” a família. Ela pode, entretanto, ajudá-la
a discutir e a compreender melhor o que está acontecendo no
mundo contemporâneo. Deve também atentar para o fato de
que muitos de seus alunos têm, na escola, o ponto fundamental
para encontrar um espaço saudável para seu desenvolvimento.
Quem não aprender algo de português ou de matemática
nesse ano poderá fazê-lo no próximo. Entretanto, estar envolvido com a violência ou com questões das drogas é um problema
para hoje – imediato – e, nesse sentido, a tarefa do professor
é extremamente importante na vida dessas crianças e desses
adolescentes.
Os professores têm um papel que não possuíam há algumas décadas: pensar sua prática, criar, enfrentar desafios. A
transformação passa, hoje, de maneira concreta pelo espaço
escolar. Transformação de valores e da construção de um novo
tempo, de escolher o caminho certo na encruzilhada entre uma
sociedade solidária e a barbárie.
Devemos preferir a inquietação ao acomodamento; o barulho ao silêncio. A inquietação poderá ser a energia para pensar as intervenções. A ansiedade é a força para as transformações. Não desconhecemos que os professores necessitam de
valorização de sua tarefa, o que inclui, certamente, boas condições de ensino e de remuneração justa. Eles sentem a mudança,
percebem a violência, o desamparo e o abandono e, inclusive,
vivenciam diretamente essas situações. Estão no front, enfrentando as dificuldades no dia a dia. As Instituições mantenedoras
deverão fornecer respaldo para que os professores possam se
atualizar, discutir e propor ações; a eles cabe lutar por isto. A
escola não é um “negócio” (“negação do ócio”, e sabemos que
“ócio” está no étimo da palavra “escola”) e quando ela se transforma nesse sentido deixa de ser escola.
É preciso, sabemos todos, ter coragem e esperança. Os professores possuem a possibilidade de desenvolver uma prática

necessária, extremamente útil, nas condições que a sociedade
apresenta. São inúmeras as experiências criativas e oportunas
que estão sendo realizadas nas escolas, em diferentes lugares,
numa rede que poderá se ampliar, forçando medidas e oferecendo novas oportunidades. Em nosso livro anterior O Mal-estar
na Escola (Outeiral e Cerezer, 2005) e até mesmo ao longo deste, escrevemos sobre algumas funções da instituição escola, as
quais ainda pensamos como pertinentes:
1. A escola como espaço que possibilita e sustenta o sonho, o desejo, a esperança, a ética e a utopia.
2. A escola como espaço que cria e desenvolve o pensar.
3. A escola como o espaço lúdico (do brincar), experiência séria e imprescindível, primeira posse da cidadania;
brincar que surge do étimo vinculum, vínculo.
4. A escola que olha e escuta o aluno, respeitando as diferenças e singularidades de cada um.
5. A escola que inclui os pais e se enlaça com a comunidade.
Não é pouco o que se espera do professor e não há como
imaginar que ele não possa se inquietar com isso; mas estamos
falando de um desafio extremamente importante, fundamental. Mais do que em qualquer movimento ou partido político
é na escola que se encontra a possibilidade de transformação
em direção a um futuro com esperança. Não há que ter medo,
inquietar-se é inevitável para criar novas ideias, conhecimentos
e práticas necessárias. Não existe uma “receita” para evitar ou
amenizar as tensões a que os professores estão expostos.
Transitar nesse emaranhado de demandas psicológicas
não é tarefa fácil. A compreensão dos acontecimentos, a discussão de tais questões em grupos e o apoio das instituições,
acreditamos, tornará a tarefa mais efetiva e, consequentemente, mais gratificante. Reprimir os sentimentos e as ideias, não
compreender o que acontece, ocasiona um profundo desgaste
emocional e físico. Existem limites, mas é necessário ter coragem, exigir e lutar o “bom combate”.
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É tarefa fundamental da família e da escola preservar o
mundo adulto, colocando regras e exercendo a autoridade (que
é o contrário de autoritarismo), oferecendo para os jovens marcos éticos e morais estáveis, baseados, por exemplo, no respeito
a si mesmo e na solidariedade ao outro. Valores baseados no
que se é e não naquilo que se tem. No encontro da verdade e
não na criação do falso e do engano. Um conjunto de valores da
modernidade que ainda são válidos e necessários.

Referência

Capítulo

3

O Tédio na Sala de Aula:
Sentir Tédio ou
Ser Entediante

OUTEIRAL, José; CEREZER, Cleon. O mal-estar na escola. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.

José Outeiral
Cleon Cerezer

“Não admira, pois, que o mundo vá de mal a pior e que os males
aumentem cada vez mais, à medida que aumenta o tédio, e o
tédio é a raiz de todo o mal. A história deste pode acompanharse desde os primórdios do mundo. Os deuses estavam entediados, pelo que criaram o homem. Adão estava entediado por
estar sozinho, e por isso foi criada Eva. Assim o tédio entrou no
mundo e aumentou na proporção do aumento da população.
Adão aborrecia-se sozinho, depois Adão e Eva aborreceramse juntos, depois Adão e Eva e Caim e Abel aborreceram-se en
famille; depois a população do mundo aumentou e os povos
aborreceram-se en masse. Para se divertirem congeminaram a
ideia de construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Essa
ideia, por sua vez, é tão aborrecida como a torre era alta, e constitui uma prova terrível de como o tédio se tornou dominante.”
Soren Kierkegaard

O

objetivo deste capítulo é discutir o tédio, relacionando-o
com a prática de sala de aula, tanto como aluno quanto
como professor. Num tempo de complexas compreensões so-
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bre como participamos deste mundo, “investigar o problema do
tédio é tentar compreender quem somos e como nos ajustamos
ao mundo neste dado momento” (Svendsen, 2006, p.7). Queremos também abordar a importância de estabelecermos uma
compreensão psicodinâmica do tédio, mais especificamente
entre “sentir tédio” e “ser entediante”. Ao tratar deste tema somos também remetidos às questões relativas a resistências com
as “transformações” na atualidade contemporânea, da superficialidade nas relações e da dificuldade em estabelecer uma intimidade verdadeira.

Tédio e Poesia
“As grandes questões não são necessariamente as questões
eternas; o tédio, por exemplo, só passou a ser um fenômeno
cultural central há cerca de dois séculos.” (Svendsen, 2006,
p.11)

Historicamente, as raízes da experiência emocional intensa do tédio são encontradas no romantismo do século XIX,
cuja expressão brasileira prolongou-se até o início do século
XX. Charles Baudelaire (1821-1867), conhecido poeta francês,
publicou em 1851 um conjunto de quatro poemas sob o título
de Spleen. Ivan Junqueira, tradutor desses poemas, explica que
“spleen” é um vocábulo de origem inglesa que a língua francesa
incorporou no século XVIII para designar uma sensação de “tédio sem causa”. Para este tradutor:
“O spleen é a expressão suprema do famoso ‘tédio baudelairiano’, oposto à aspiração do poeta pelo absoluto e o infinito,
cujo símbolo é o ideal. É sob essa tensão antitética que se desenvolve toda a primeira parte da coletânea, não sem razão
intitulada Spleen e o Ideal.”

O “spleen”, refere Sérgio Alcides, foi uma expressão importante ao “jargão romântico”. Palavra inglesa que significa “baço”,
órgão que os antigos gregos relacionavam aos sintomas da melancolia, o “spleen” caracterizava sentimentos relacionados ao:
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“Pessimismo, ceticismo e um irresistível tédio... Era chamado
de mal do século – inspiração da corrente que no Brasil ficou
conhecida como ultrarromantismo, e que teve em Álvares de
Azevedo seu primeiro grande nome.” (Alcides, 2004).

Moacyr Scliar (2003), no livro Saturno nos Trópicos, escreveu sobre este tema, o “spleen” e o tédio, fazendo referências
tanto a Charles Baudelaire como a Álvares de Azevedo. Segundo Svendsen (2006, p.13), atualmente “...vivemos à sombra do
Romantismo, como românticos inveterados, sem a fé hiperbólica do Romantismo no poder da imaginação para transformar
o mundo”. O mesmo autor faz uma importante síntese sobre a
palavra tédio, que vale a pena citá-lo textualmente:
“É revelador observar a frequência do uso da palavra tédio.
Não há ocorrência do substantivo boredom, na língua inglesa
antes da década de 1760, e, desde então, seu uso aumentou
progressivamente. A versão alemã langeweile entrou em cena
cerca de duas décadas antes, e tem reconhecidamente precursores no alemão antigo, que, entretanto, denotam apenas
um longo período de tempo, não uma experiência do tempo. Os dinamarqueses foram rápidos, com kedsomhed, verbete registrado pela primeira vez num dicionário manuscrito e
sem data de Matthias Moth (c. 1647-1719); é concebível que
o dinamarquês ked seja etimologicamente relacionado ao latim acedia. Normalmente, as palavras que denotam tédio em
várias línguas têm etimologias incertas. O francês ennui e o
italiano noia, ambos através do provençal enojo, têm raízes no
latim inodiare (odiar ou detestar) e remontam ao século XIII.
Mas essas palavras são[...] estreitamente emaranhadas com
o conceito de acédia (acedia), melancolia e tristeza geral. O
mesmo se aplica ao inglês spleen, que remonta ao século XVI.”
(Svendsen, 2006, p.25)

No Brasil, Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1852)
nasceu em São Paulo, na esquina da Rua da Cruz Preta com a
Rua da Freira (atuais Quintino Bocaiúva e Senador Feijó), e morreu aos 21 anos, no Rio de Janeiro. O atestado médico revela
“enterite, com perfuração do intestino”. Foi enterrado no extinto
cemitério do Hospício Pedro II, na Praia Vermelha. Uma ressaca
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destruiu o cemitério e os restos desaparecidos do poeta foram
localizados, segundo consta pela crônica da época, pelo seu cão
chamado Fiel, o que possibilitou que sua ossada fosse para o
túmulo definitivo no Cemitério São João Batista. Um final, sem
dúvida, bem ao estilo literário ultrarromântico. O autor de Noites
na Taverna começou a escrever recém-saído da meninice e, aos
17 anos de idade, em 1848, quando se matriculou na Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco, registrou em uma carta
enviada à mãe (Sérgio Alcides, 2004), em 11 de junho:

le no qual comenta sobre o poeta Lamartine, escrevendo que:
“Ossian o bardo é triste como a sombra que povoa seus cantos”,
onde “Lamartine é monótono e belo como a noite, como a lua
sobre o mar e como o murmúrio das ondas... Mas choraminga
uma eterna melodia, tem a lira de ser um gênio de uma só corda...”. O “spleen”, então, se caracteriza não só pelo tédio, como
também pela monotonia e pela superficialidade, em lugar de
um viver criativo, como veremos adiante e como escreveu o
poeta: “monótono... murmúrio sobre o mar... eterna melodia...
lira de uma só corda.”

“...adeus e viva que não há mais nada digno de contar-se senão que a cidade ainda não deixou de ser São Paulo... o que
quer dizer muitas coisas: entre as quais tédio e aborrecimento...“

Ele escreveu da mesma forma que Charles Baudelaire, ambos entediados com suas cidades. Esses dois flaneurs tinham,
entretanto, queixas distintas. Álvares de Azevedo queixava-se
da falta de progresso e civilização de São Paulo, enquanto Baudelaire queixava-se da modernização e da velocidade de sua Paris. Isso é relevante, pois mostra que, para o verdadeiro “tédio”,
a realidade externa como tal não importa tanto, como veremos
a seguir.
Em 1849, Álvares de Azevedo prosseguia entediado e, a
12 de junho, escreveu novamente à mãe, registrando: “Nunca
vi lugar tão insípido, como hoje está São Paulo. Nunca vi coisa
mais tediosa e inspiradora de spleen... a vida aqui é um bocejar
infindo.”
Para Svendsen (2006, p.13): “...o tédio profundo está relacionado, fenomenologicamente falando, à insônia, em que o ‘eu’
perde sua identidade na escuridão, preso num vazio aparentemente infinito.”
Álvares de Azevedo escreveu em Lira dos Vinte Anos uma
série de versos aos quais ele deu o título de Spleen e Charutos, em
que sua, digamos, filiação ao “spleen” fica mais uma vez caracterizada. Alguns críticos, como Jaci Monteiro, consideram que um
dos poemas mais significativos de Álvares de Azevedo é aque-

Tédio e Contemporaneidade
O “tédio” romântico é maior que sua manifestação individual. Produto de uma época e uma sociedade, resultado de
uma cultura e um mundo em transformação, em que sistemas
antigos não regem mais os novos tempos e estes, por sua vez,
ainda não se consolidaram; momento de transformação e crise,
em que tudo está em aberto, indefinido, como foi o fin-du-siécle,
na passagem do século XIX para o XX.
A contemporaneidade, da mesma forma, é um momento no qual uma série de paradigmas e valores são contestados,
modificados ou substituídos por outros, gerando uma situação
em muitos aspectos similar ao período em que Baudelaire chamou de “modernidade”.
Como escreveu André Green, “mais Hamlets do que Édipos”, mais superficialidade e transitoriedade do que intimidade
e permanência. Repensando as contribuições de Freud referentes às séries complementares (equação etiológica) podemos
entender o enlace entre constituição e a cultura – família e sociedade (Outeiral, 2004).
Conforme Lyotard (1986) e Bauman (1998), dois pensadores da condição pós-moderna, poderíamos afirmar que nos
encontramos em um tempo e espaço abertos em que não há
identidades, apenas transformações e no momento no qual alguma emancipação alcança o seu ápice chega, simultaneamen-

29

30

Au t o r i d a d e e M a l - e s t a r d o E d u c a d o r

te, ao seu fim. E neste cenário o “antropocentrismo deu origem
ao tédio, e quando foi substituído pelo tecnocentrismo, o tédio
tornou-se ainda mais profundo.” (Svendsen, 2006, p.95). “O tédio
simplesmente parece ser um fenômeno mais contemporâneo.
Não sofremos mais tanto de ansiedade, mas, cada vez mais, de
tédio.” (Svendsen, 2006, p.128).

Compreendendo o Sentimento de Tédio
A questão não é, como escreveram queixando-se Charles
Baudelaire e Álvares de Azevedo, o externo. O “spleen”, esse “pessimismo, ceticismo e tédio sem causa” é determinado no mundo
interno pelas transformações, ocasionado pelas perdas e novas
aquisições, desejadas e temidas. Um ícone disso pode ser a turbulência biopsíquica do período adolescente, por exemplo.
Schopenhauer (2006) fala de uma:
“Vacuidade interior estampada num sem-número de rostos, que
se trai por uma atenção sempre ativa, dada a todos os acontecimentos do mundo exterior, mesmo os mais ínfimos. Tal vacuidade é a verdadeira fonte do tédio e leva sempre a ansiar por
estímulos exteriores, para colocar o espírito e a mente em movimento mediante qualquer meio.”

Pessoas do tipo: vivo porque respiro. Massa de pensamentos
levados pelo vento rumando a sua própria sorte. Acaso bestial e
sem sentido, tão sem sentido que nem a falta de sentido lhes é
consciente. Monotonia que toma conta, invade.
Como numa canção dos anos 1980 da banda Biquini Cavadão5, com letra de autor desconhecido (paradoxalmente um
entediado coerente), dizia:
“Sabe esses dias em que horas dizem nada
E você nem troca o pijama, preferia estar na cama
O dia, a monotonia tomou conta de mim
Biquini Cavadão. Tédio (1985). Universal Publishing Ltda. Todos os Direitos R servados.
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É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim
Sentado no meu quarto
O tempo voa
Lá fora a vida passa
E eu aqui à toa
Eu já tentei de tudo
Mas não tenho remédio
Pra livrar-me deste tédio”

Schopenhauer (2006) também refere o seguinte:
“O panorama mais amplo mostra-nos a dor e o tédio como os
dois inimigos da felicidade humana. Observe-se ainda: à medida que conseguimos afastar-nos de um, mais nos aproximamos
do outro, e vice-versa; de modo que a nossa vida, na realidade,
expõe uma oscilação mais forte ou mais fraca entre ambos. Isso
origina-se do fato de eles se encontrarem reciprocamente num
antagonismo duplo, ou seja, um antagonismo exterior ou objetivo, e outro interior e subjetivo. De fato, exteriormente, a necessidade e a privação geram a dor; em contrapartida, a segurança e a
abundância geram o tédio.”

As pessoas, ainda segundo Schopenhauer (2006), “necessitam de atividade exterior porque não têm atividade interior. Quando, pelo contrário, esta última existe, é provável que a primeira seja
um aborrecimento muito incômodo, mesmo execrável, e um impedimento.” Isto, circularmente, talvez explique a inquietação daqueles que nada têm para fazer, e os que compulsivamente ficam
buscando o que fazer, mas ambos não sabem porque fazem ou o
que fazem, simplesmente fazem.
Numa recente publicação, Lars Svendsen (2006), citado anteriormente, trabalha uma “Filosofia do tédio” e pareceu-nos importante valer-se significativamente desse estudo para nos ajudar
a compreender o sentimento de tédio ao longo de todo este texto.
Segundo Svendsen (2006, p. 44), Marin Doehlemann:
“distingue quatro tipos de tédio: o tédio situacional, que sentimos ao esperar alguém, ao ouvir uma conferência ou ao tomar um trem; o tédio da saciedade, quando obtemos demais
da mesma coisa e tudo se torna banal; o tédio existencial, em
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que a alma está sem conteúdo e o mundo em ponto morto;
e o tédio criativo, que é caracterizado menos por seu conteúdo que por seu resultado: sentimo-nos forçados a fazer algo
de novo. Esses quatro tipos se superpõem, mas há distinções
claras.”

Os questionamentos/reflexões de alguns autores caberiam ser pontuados aqui. Jean Baudrillard (apud Svendsen,
2006, p.50) afirma que enquanto a pergunta filosófica tradicional costumava ser “por que há alguma coisa em vez de nada?”,
a pergunta real hoje é “por que há apenas nada em vez de alguma coisa?” Baseado na obra de Samuel Beckett, Svendsen (2006,
p.107) refere que: “Uma real compreensão da existência humana
tem de ser baseada numa ausência fundamental de significado.” No discurso romântico de antirromantismo de Andy Warhol
(apud Svendsen, 2006, p.114) encontramos explicações do tipo
“Porque quanto mais se olha para exatamente a mesma coisa,
mais significado desaparece, e melhor e mais vazio você se sente.” E talvez um dos questionamentos mais inquietantes seja o
questionamento de Gadamer (apud Svendsen, 2006, p.24) que
diz: “O que realmente passa quando o tempo passa? Certamente não é o tempo que passa.”
Se pensarmos que a “existência é um coquetel ao qual
somos todos convidados” (Svendsen, 2006, p.85), pois vivemos
cada vez mais num mundo do espetáculo (Debord, 2001) e,
“numa cultura assim, experimentos com sexo, drogas – ou fugas
para o nevoeiro de uma nova religião – parecerão tentadores,
porque parecem oferecer uma maneira de escapar de uma vida
cotidiana penosamente entediante” (Svendsen, 2006, p.96), servindo de alento ao desamparo original.
E caso tivéssemos um vislumbre da imortalidade, inexoravelmente sentiríamos, de pronto, o tédio infinito dessa condição, pois:
“Ter uma identidade pessoal é ter a representação de um fio
narrativo na vida, em que passado e futuro podem dotar o
presente de significado. Não acredito que significado e identidade possam ser propriamente compreendidos independen-
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temente do tempo e da narrativa. Para se ter uma identidade,
ser um eu, é preciso ser capaz de contar uma história sobre si
mesmo, sobre o que se foi, quem se quer vir a ser e quem se é
agora, entre passado e futuro.” (Svendsen, 2006, p.83)

Conforme Cerezer (2008, p. 214), Santo Agostinho no livro
XI (Confissões) observa que: “O presente está sempre deixando
de existir, enquanto o passado não é mais, e o futuro é apenas
uma potencialidade.” É ainda Santo Agostinho que refere existir,
para nós, três tempos mentais: “o presente do passado – memória, o presente do presente – a atenção e o presente do futuro – a
expectativa.”
Somos prisioneiros dessa imanência corporal, contingência arquitetônica de um organismo-corpo dotado de alma. A
busca de transcendência nos remete ao viés da revelação do
afetivo.
“O tédio é tão real quanto livros e prótons, ainda que seja
um fenômeno histórico” (Svendsen, 2006, p.120), pois:
“O tédio pode ser uma emoção, mas também um humor. É
uma emoção quando ficamos entediados com alguma coisa
específica, e um humor quando o mundo inteiro nos é entediante. Podemos dizer que o tédio situacional é muitas vezes
uma emoção, enquanto o existencial é sempre um humor.”
(Svendsen, 2006, p.122)

Conforme Nietzsche (apud Svendsen, 2006, p.157): “Aquele que se defende completamente contra o tédio, também se
defende contra si mesmo”, pois “mesmo que seja universalmente humana, a solidão é inteiramente pessoal” (Svendsen,
p.159). Winnicott (1988), num texto de 1958, desenvolveu o
termo “capacidade de estar só”, como algo fundamental ao ser
humano.
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Psicodinâmica do Tédio, segundo Winnicott
Um outro ângulo que nos permite compreender o tédio
nos é dado pela contribuição de Winnicott. Dentre tantas possíveis compreensões psicanalíticas, optamos por esta.
Masud Khan, na esclarecedora introdução que faz ao livro
Holding e Interpretação (Winnicott, 1989), comenta a questão do
tédio como um elemento importante para Winnicott. Ele conta
que, em janeiro de 1971, um grupo de pastores anglicanos pediu ao autor uma orientação para que soubessem quando uma
pessoa que os procurasse para pedir ajuda deveria ser encaminhada para tratamento psiquiátrico, por estar doente, ou se a
ajuda espiritual seria suficiente. Winnicott respondeu:
“... se uma pessoa vem falar com você e, ao ouvi-la, você sente
que ela o está entediando, então ela está doente e precisa de
tratamento psiquiátrico. Mas se ela mantém seu interesse independentemente da gravidade do seu conflito ou sofrimento, então você pode ajudá-la.”

Winnicott estabeleceu, assim, uma importante diferença
entre “causar tédio” (boring) e “sentir-se entediado” (boredom).
Para ele, então, sentir-se entediado é um estado normal e entediar o outro é um sintoma de doença psiquiátrica. O “sentir tédio” está, com frequência, associado aos elementos próprios das
tensões do desenvolvimento e dos processos maturacionais,
enquanto o “causar tédio” costuma ser o resultado de reações
a falhas importantes no “ambiente facilitador” (mãe suficientemente boa, mãe devotada comum). O “causar tédio” se relaciona
à repetição na transferência dos cuidados iniciais, falhos em oferecer um “holding suficientemente bom”, e está ligado às defesas maníacas, como fuga da realidade interna e/ou à tendência
antissocial, como uma tentativa esperançosa de encontrar um
ambiente (amizade, amor, setting analítico etc.) que compreenda as experiências traumáticas vivenciadas e possibilite um novo
começo. O “causar tédio” impede as transformações psíquicas e
situa-se na superficialidade e na transitoriedade predominante
de um falso self, num nível desadaptativo. O falso self, num nível
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adaptativo, diríamos ser até necessário, ao mesmo tempo em
que encobre e protege o verdadeiro self (o qual propicia intimidade e permanência) possibilitando, como defesa altamente
organizada, que a vida siga adiante da maneira que for possível.
A intensidade desse sistema defensivo é que vai balizar a possibilidade de um “viver criativo”.
Em um trabalho intitulado Ansiedade Associada à Insegurança, Winnicott (1952) comentou o resultado das falhas
ambientais nos cuidados que um bebê necessita, referindo que
o registro (catalogação, registros mnêmicos especialmente sensoriais) dessa experiência fracassada constitui o fundamento da
apresentação do paciente entediante. A percepção disto, por
parte do analista, se daria através da circularidade transferência/contratransferência, como acontece, por exemplo, com alguns pacientes esquizoides, ou com tendência antissocial, ou
ainda com estruturas de personalidade do tipo falso self.
Winnicott explicou que essa dinâmica nos permite compreender também os elementos de superficialidade, futilidade, transitoriedade, fragmentação, não transformação e êxtase
psíquico que os pacientes entediantes revelam, escrevendo o
seguinte:
“...não integração, tornando-se um sentimento de desintegração; falta de relacionamento entre psique e o soma, tornandose um sentimento de despersonalização; e também o sentimento de que o centro de gravidade da consciência é transferido do cerne para a superfície, do indivíduo para o cuidado,
para a técnica.”

Essa afirmativa, aparentemente simples, oculta e revela
a profundidade e complexidade do pensamento de Winnicott.
Masud Khan, na referida introdução, comenta:
“... o ato de provocar tédio possui a qualidade de ‘tendência
antissocial’ (Winnicott, 1956) e implica uma exigência e uma
experiência, enquanto sentir tédio é um estado organizado e
defensivo de uma estrutura psíquica... o paciente entediante
tenta manter um controle onipotente sobre sua realidade interna através de um controle obsessivo da linguagem e dos
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objetos. Sua narrativa é um espaço petrificado onde nada
pode acontecer... é por isso que estou ampliando o conceito
de Winnicott para postular que o paciente que nos oferece
uma narrativa entediante não está permitindo que a linguagem e a metáfora elaborem ou modifiquem a sua experiência.
Ele cria um espaço de comunicação onde ambos – ele e o analista – ficam paralisados pela técnica da narrativa, assim como
pela monotonia e pela repetição do conteúdo.”

Masud Khan busca traçar o percurso de Winnicott na
descoberta da psicodinâmica do estado psíquico da pessoa
entediante, condição apresentada pelo paciente cujas sessões
analíticas estão descritas no livro Holding e Interpretação, publicado poucos anos antes de sua morte, em 1971. Winnicott
demonstrou interesse no “entediar” desde seu texto sobre a defesa maníaca (1935), o primeiro trabalho analítico importante
do autor, no qual considerou essa manifestação psíquica como
uma tentativa de negar a realidade interna, fazer uma fuga para
a realidade externa e uma tentativa de manter um estado de
“hibernação”, “êxtase” ou “coagulação”.
Nas vinhetas clínicas apresentadas no trabalho sobre as
defesas maníacas, a condição de ser uma pessoa entediante é
revelada e compreendida. Masud Khan escreveu o seguinte sobre esse material clínico:
“Nesses fragmentos clínicos, já temos os pontos essenciais da
abordagem de Winnicott com os pacientes. Já podemos vê-lo
questionando a autenticidade daquilo que o paciente produz
ou apresenta na situação e na relação analítica. A partir daí,
ele concluiria que aquilo que é entediante é intrinsecamente
inautêntico, tanto para o paciente como para o analista. Ainda
assim, temos de aprender a tolerar esse discurso forjado, a fim
de ajudar o paciente. Freud (1895), no primeiro caso em que
abandonou as técnicas hipnóticas e trabalhou exclusivamente com o método da associação livre, deparou-se com o “fator
entediante” e fez a seguinte observação: ´A história que a senhorita Elizabeth contou sobre sua doença era cansativa’...”.

O T é d i o n a S a l a d e Au l a

Tédio e Sala de Aula
Entendemos a sala de aula como o encontro entre professor e aluno, um tempo e espaço em que se intercruzam forças
conscientes e inconscientes, lugar de desejos e transferências,
ensinamentos e aprendizagens cruzadas. Escola e educação em
tempos de tédio têm levado os educadores a pensarem sobre
seu papel nas relações de aprendizagem com seus alunos; a
pensarem se sua prática é “causadora de tédio” ou é a que permite “sentir tédio”, se é interessante ou entediante para si e seus
alunos.
Segundo Svendsen (2006, p.29): “A palavra ‘entendiante’
está inseparavelmente ligada à palavra ‘interessante’; os dois
termos se disseminaram mais ou menos ao mesmo tempo e
sua frequência cresce aproximadamente na mesma proporção.”
Entediante é usado com incrível frequência para denotar limitações emocionais e falta de sentido em várias situações.
A ampliação e democratização do acesso a informação
traz consigo o questionamento acerca da postura do professor
diante dos seus alunos, pois deixa de ser uma das únicas fontes
de informação e o obriga a repensar sua prática pedagógica. Aspectos como flexibilidade e tolerância no encontro com o aluno
tornam-se necessários, principalmente no sentido de observar
a realidade que se apresenta e ver como vai administrá-la para
tornar sua aula possível.
“Sabemos que informação e significado não são a mesma coisa. Em geral, significado consiste em inserir pequenas partes
num contexto maior e integrado, ao passo que informação é
o oposto. A informação é idealmente comunicada como um
código binário, enquanto o significado é comunicado mais
simbolicamente. A informação é manipulada ou ‘processada’,
ao passo que o significado é interpretado.” (Svendsen, 2006,
p.30)

Por isso, cabe aos educadores (pais e professores) servirem como filtro emocional na relação dos seus educandos (filhos
e alunos) com o mundo a sua volta.

37

38

Au t o r i d a d e e M a l - e s t a r d o E d u c a d o r

O T é d i o n a S a l a d e Au l a

Referências

SCLIAR, Moacir. Saturno nos trópicos. A Melancolia européia chega
ao Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

ALCIDES, Sérgio. Uma capital ultra-romântica. In: Nossa História. Biblioteca Nacional. I:3. Janeiro de 2004.

SVENDSEN, Lars. Filosofia do tédio. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

AZEVEDO, Álvares. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
2000.

WINNICOTT, Donald. Holding and interpretation: fragment of an
analysis. London: The Institute of Psycho-Analysis and Karnac
Books, 1989.

BAUDELAIRE, Charles. O spleen de Paris. Rio de Janeiro: Imago,
1995.
BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
CEREZER, Cleon. Memórias, neurose e colapso: questão de tempo e
espaço. In: OUTEIRAL, José et al. Winnicott: seminários gaúchos. Rio
de Janeiro: Revinter, 2008.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Disponível em: <http://
www.geocities.com/jneves_2000/debord.htm>.
Acesso
em:
14/11/2001.
KHAN, Masud. Introduction. In: WINNICOTT, D. Holding and interpretation: fragment of an analysis. London: The Institute of PsychoAnalysis and Karnac Books, 1989.
LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1986.
OUTEIRAL, José. Adolescer. 2.ª Ed. Revisada, Atualizada e Ampliada.
Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
OUTEIRAL, José. Adolescência: modernidade e pós-modernidade.
Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
Schopenhauer, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. Disponível em: <http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.
php?cod=7202&cat=ensaios>. Acesso em 17/06/2011.

WINNICOTT, Donald. (1958) A capacidade de estar só. In: O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.

39

Capítulo

4

Ser Professor/Educador
na Atualidade

Cleon Cerezer

E

ducação e escola são complementares e não similares como
muitos gostariam ou até acreditam que seja. Por que complementares? Gosto sempre de dizer que escola/escolarização é
uma das partes que compõe o todo da educação de uma pessoa, pois seu meio familiar e sociocultural também influenciarão
de modo substancial. Educação parece estar voltada muito mais
para um plano ideal/idealizado, enquanto escola/escolarização
integram um plano factual/concreto (prédio), encontro entre
professores e alunos, funcionários, pais, conteúdos, currículo...
o universo conhecido como escola.
A escola é um espaço integrante da educação, espaço formal de ensinamentos e aprendizagens recíprocas, espaço no
qual acontece um “interjogo de forças conscientes e inconscientes” (Outeiral, 1994, p.36) que tentam dar conta na “formação” de
nossos iguais de uma potente barreira de “repressão” (no sentido psicanalítico do termo) a fim de tornar o infante um adulto
capaz de sublimar e, por conseguinte, civilizar-se.

42

Au t o r i d a d e e M a l - e s t a r d o E d u c a d o r

Educação é muito mais que isso, é um tudo/nada, conceito
cheio/vazio de ideal e tentativa de sentido. Inevitável não lembrar que educar, governar e psicanalisar são impossíveis (Freud,
1937), são processos, e como tais, intermináveis, pois ao mesmo
tempo em que possuem um fim em si mesmos, são infinitos.
Paradoxalmente, esses fazeres impossíveis é que tornam o viver
possível. Viver como? Em sociedade? De qual sociedade estamos falando?
Além do que já abordamos no capítulo 1 sobre escola e
pós-modernidade, pretendemos salientar mais especificamente
o cruzamento do macrossocial com o microssocial do ambiente
escolar, isto tudo atravessado por conceitos psicanalíticos e algumas considerações sobre o papel do professor na sala de aula
contemporânea.
Para Lajonquière (1999), a tarefa da educação atualmente
está reduzida a um processo de estimulação metódica e científica de uma série sem fim de capacidades psicomaturacionas. Assim, a criança torna-se objeto de saberes psicológicos especializados e as vicissitudes do ato de educar volta-se ao desenvolvimento de uma racionalidade didático-instrumental. O adulto
torna-se um técnico e a criança um objeto. Com uma facilidade
espetacular perde-se a fundamental vivacidade do processo.
Winnicott, na sua sabedoria aparentemente simples, dizia que
um analista devia estar presente na sessão “vivo e respirando”. A
educação é um processo vivo.
A chamada educação para a realidade, conforme Lajonquière (1999), adquire sentido por oposição àquela promovida
pela pedagogia religiosa das primeiras décadas do século XX. A
realidade para Freud está longe de ser a dita realidade cotidiana
e o seu desejo não deve ser entendido num sentido psicológico-adaptacionista.
“A crítica freudiana à pedagogia da época imbuída de certo
fundamentalismo religioso pressupunha a possibilidade de
uma educação à seca. Freud estaria criticando a educação pedagogizada religiosamente enquanto apostava numa humilde
educação sem fundamento transcendental algum e, portanto,
na possibilidade de que o homem já adulto viesse a experi-

S e r P r o f e s s o r / E d u c a d o r n a At u a l i d a d e

mentar que ‘o mundo não é uma nursery’, retomando sua célebre expressão. Ou em outras palavras, que mesmo que seja
inevitável que a vida se sustente em ilusões, nada impede que
o homem saiba inconscientemente que elas são isso mesmo,
ou seja, a marca do desamparo existencial e não indícios de
nenhuma transcendência.” (Lajonquière, 1999, p. 36)

“A psicanálise surge e atua em e por subjetividades, a
partir de um campo denominado intersubjetivo, sempre tenso, permeado de encontros e desencontros.” (Merquior, 2004)
A complexidade da questão subjetiva emerge de uma extensa
trama intersubjetiva que entrelaça múltiplos contextos atuais,
os quais se interconectam dinamicamente e, na maioria das vezes, tensamente. Devemos estar atentos aos modos de subjetivação do mundo contemporâneo.
Se o sistema capitalista contemporâneo se sustenta, fundamentalmente, através da construção de uma ideologia que
lhe dê argumentos para a execução de sua estratégia de unificação massificadora e consumista, é no sistema de informação
que encontra seu motor e sua usina de ilusões e representações,
sendo a mídia o lugar central de produção da realidade. O real
das subjetividades esvaziadas de subjetivização. A redundância serve para visualizar o vazio de sentido vivenciado pelo “eu”
contemporâneo e a intensidade da violência que é seu cenário.
Conforme Merquior (2004), vale lembrar a enorme dificuldade
das escolas nos dias atuais de controlar as agressões das crianças entre si e das crianças em relação a seus professores. O ponto crucial da questão talvez estivesse na dificuldade de os professores apropriarem-se e exercerem uma autoridade efetiva
sobre seus alunos, na medida em que se sentem eles mesmos
banalizados e hierarquicamente esvaziados de poder.
Na atualidade, um novo valor de competência profissional
é a habilidade de readaptação rápida aos contextos. A rapidez
exigida nesse processo é proporcional ao não questionamento
das atitudes necessárias para a manutenção do lucro das empresas, inclusive “as de educação”, pois isto cada vez mais também é visto e tratado como mercadoria. “O que antes podia ser
vivido como um ambiente de colegas de trabalho, apresenta-se
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agora como um ambiente de intrigas, ataques desleais e traições pessoais, onde qualquer fragilidade é desqualificadora.”
(Merquior, 2004)
Marin (1998) refere que, na atualidade: “O adulto une-se à
mídia e promete ao jovem o acesso ao consumo de objetos de
desejo, mostrando-se muito mais como sedutor do que como
representante de autoridade.” O princípio do prazer sobrepõe
maciçamente o princípio da realidade. Um pacto perverso de
gozo inesgotável se estabelece quando toda possibilidade de
simbolização está abolida e o sujeito se vê à mercê de suas forças pulsionais, estando ele, portanto, exposto a um excesso de
excitação. Esse sentimento de abandono diante do desejo desconhecido do outro nos remete às concepções freudianas sobre
a situação original do desamparo. Segundo Freud (1927):

cupamos em tentar criar um referencial novo, mas eficaz para
nos fazer repensar a relação e a dinâmica das salas de aulas das
escolas atuais. Percebem que falamos de pensar para repensar?
Os referencias preferidos atualmente são os confiáveis, foi-se o
tempo em que as verdades eram postas como absolutas.
Nesse sentido, diríamos que o papel do professor na atualidade é a de “professor filtro”, ou seja, aquele que possibilita ao
aluno continência. Essa continência não é uma barreira apenas
para dar forma ao que é fluido, é um continente criativo, que
filtra e faz pensar. Essa nova ideia de continente – permeável,
transitório, temporário, vivo, em movimento – é contemporânea de que o caráter processual da vida e da educação não pode
mais ser pensado como realidades estanques. “Nada do que foi
será de novo do jeito que já foi um dia [...] a vida vem em ondas
como um mar, num indo e vindo infinito” diz a música cantada
por Lulu Santos6. As relações e o estar no mundo acontecem
evidentemente no gerúndio: um caminho se faz caminhando.
Quando pensamos num “professor filtro”, estamos nos
remetendo a refletir no precioso encontro assimétrico entre
professor-aluno (adulto-criança); uma relação mútua de aprendizagens cruzadas acontece. A importante tarefa do adulto/professor pensante é possibilitar um espaço e um tempo protegido
para que a experiência se torne aprendizagem.
Sem querer ficar nas elocubrações teóricas e idealizadas,
pensemos numa situação prática de sala de aula na qual um
professor de Ensino Médio pede um trabalho de pesquisa para
seus alunos e ao receber os trabalhos para avaliá-los faz uma importante parada para reflexão sobre que fontes foram pesqui
sadas. Uma parada para PENSAR. Pensar se tais fontes pesquisadas são confiáveis, se se mostram competentes para abordar o
tema proposto: Que livros? Que sites foram pesquisados? Foram
citadas as fontes? São confiáveis? As argumentações dos autores pesquisados estão devidamente fundamentadas? Quem
copiou e colou sem ler? Quem leu? O que leu? ... Enfim, esse

“Quer o ego esteja sofrendo de uma dor que não para ou experimentando um acúmulo de necessidades instintuais que
não podem obter satisfação, a situação econômica é a mesma,
e o desamparo motor do ego encontra expressão no desamparo psíquico.”

O ser humano, ao longo do seu desenvolvimento histórico
vai construindo subjetividades. Um bebê, desde o momento intrauterino inclusive, busca continência para seus impulsos constituintes (sexuais e agressivos). Espectralmente vemos isto como
uma busca de contensão e sentido, os quais são oferecidos pelo
externo, o ambiente cuidador. O espectro compreenderia desde
a barriga da mãe, passando pelo ambiente familiar no qual se é
criado, a escola em que se estuda e o meio social onde se vive:
família, escola, sociedade, conselho tutelar, juizado da infância
e juventude, internação, prisão, morte. Estas têm sido – no mundo que estamos construindo para viver – uma malha complexa,
fluida e viva, as linhas existentes de contensão para uma criança
e/ou adolescente no curso do seu desenvolvimento. O mundo é
o que nós fizermos dele e o que ele (nós) fizermos disso.
Pensando mais objetivamente no papel do professor/educador que ocupa diariamente o espaço da sala de aula com seus
alunos e os desafios dessa importante tarefa é que nos preo-

SANTOS, Lulu & MOTTA, Nelson. Como uma onda no mar. Disponível em: http://
letras.terra.com.br/lulu-santos/47132/ acesso em: 29/07/2008.
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momento de FILTRAGEM é tão importante quanto a pesquisa
feita. Os aprendizados daí depreendidos serão fundamentais
para uma postura diferenciada do aluno que teve a felicidade
de ter experimentado uma experiência de pensar, de ter prazer
em pensar.
Uma das três qualidades dos professores que querem estar realmente inseridos no mundo atual, “vivos e respirando”, é o
pensar, as outras duas são o olhar e o brincar.
Pensar é trabalhoso, complexo e ansiogênico. Por isso que
além de ser um pensante, no sentido lato do termo, o professor deve possibilitar ao aluno o aprendizado de como pensar,
ou seja, ensinar a pensar (se temos licença para uma afirmação
como essa). É dar as armas e depois desejar ser atacado por seus
aprendizes; é poder deixar-se matar SIMBOLICAMENTE pelo saber próprio do aluno. Longe, muito longe de ser alvejado a tiros ou agredido fisicamente numa sala de aula, numa explícita
manifestação de descarga e “ato puro” de alguém que não vem
encontrando qualquer tipo de continência para seus impulsos
mais primitivos há muito tempo.
Neste momento, “professor filtro” parece ser a melhor metáfora para pensarmos o papel do professor na escola contemporânea. A ideia viva de permeabilidade, flexibilidade e continência criativa rompe com paradigmas anteriores daquele que
detinha poderosamente o conhecimento e professava-o aos
seus súditos ignorantes.
Inevitável nos remetermos à questão da necessidade de
o professor/educador oferecer-se como continente das ansiedades de crianças e adolescentes que com ele se relacionam.
Não há conteúdo sem um continente que lhe dê forma. Não há
criança e adolescente sem um adulto que lhe dê sentido.
Educador é o adulto que oferece o limite com autoridade
sem autoritarismo. É o que cria um espaço de segurança e proteção sem ser permissivo e complacente às demandas infantis.
É o professor, em sala de aula, que consegue escutar, entender e
filtrar aos seus alunos aquilo que é oferecido pelo mundo externo. Os pais que conseguem se manter adultos na relação com
seus filhos, melhor dizendo, os pais que transmitem aos seus

filhos como é bom ser adulto e como é prazeroso estar nesse
lugar são aqueles que realmente protegem e criam, no melhor
sentido do termo, seus filhos.
Ao filtro (do étimo filtrum) cabe a capacidade de separar
para analisar; por exemplo: cabe a capacidade de passagem do
líquido pelo pó de onde se extrai a mistura. Ao professor, nesse
sentido, cabe a capacidade de mostrar-se e posicionar-se como
adulto que filtra a relação das crianças e dos adolescentes com
o mundo, cabe a capacidade de interpor-se permanentemente
para que o ser em desenvolvimento extraia de si mesmo e dessa
barreira interposta a mistura qualitativa de sua própria essência.
Em outro sentido, filtro (do étimo phíltron) como alguém
embebido em afeto amoroso, equilibrado e, principalmente,
autor de suas ações. Professor autor é o que exerce sua autoridade. Sem autoritarismos é o professor que “filtra” os conteúdos
cognitivos e afetivos para que seu aluno tenha a essência qualitativa de sua proteção e viver criativo. Pense nisso!
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Educar É Poder Tornar-se
Desnecessário

Cleon Cerezer

“...ninguém se emancipa sem ajuda, mas o sentido maior da
emancipação é dispensar a ajuda.” (Pedro Demo, 2000)

Educar É...
“Toda população que sabe pensar tem por trás de si professores que sabem pensar.” (Pedro Demo, 2000)

E

ducar (educere) é diferente de ensinar (insigno). Enquanto
educar tem a ver com o reconhecimento de um potencial interno a ser desenvolvido, amadurecido, experimentado, ensinar
tem a ver com um processo de fora para dentro, colocar signos,
significados, nomear situações, construir e desconstruir hipóteses e aprendizagens. Há uma complementaridade entre educar
e ensinar atravessada pelo conceito de aprendizagem, não no
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sentido apenas conteudista, mas da vivência afetiva aliada ao
desenvolvimento intelectual.
Quando perguntamos a educadores e professores sobre
educação e escola, percebemos que o conceito de educação,
geralmente, está associado a aspectos mais subjetivos e o conceito de escola, na maioria das vezes, associado a aspectos mais
objetivos e práticos da rotina escolar. Em algum momento parece-nos que “educação” nos remete a aspectos mais idealizados,
utópicos em que se pretende chegar, enquanto que “escola” é
mais ligado a realidade vivenciada. Escola como um corpo, educação como alma. Não estamos, em nenhum momento, lançando um olhar “cartesiano”, cindido entre os dois, pelo contrário,
assim como nós somos “pessoas tentando viver” entre extremos
chamados corpo (soma) e mente (psique), a educação se manifesta numa de suas formas através da escola. Por isso, é possível
pensarmos que o professor é também um educador e não que
um seja sinônimo do outro.

ser relacional, em que “eu” puro é algo inexistente (signo vazio),
pois “eu” só pode existir se existir um outro, primeira noção de
discriminação (eu X não eu) e diferenciação (eu – outro), passando para nomeação de lugares (eu – tu). O que vai nos chamar a
atenção dessa vez, para podermos continuar pensando, será o
travessão existente entre o eu e o tu (eu “—” tu).
Só poderemos falar de relação se pudermos pensar no que
existe “entre” o eu e o tu, ou seja, o travessão. Abrindo um paralelo
aqui, queremos lembrar de “O travessão”7:

Educar É Poder...
“Aquele que torna outrem poderoso arruína-se a si próprio,
pois esse poderio é causado pela astúcia ou pela força, e uma
e outra são suspeitas a quem se tornou poderoso!”
Maquiavel, em O Príncipe, séc. XVI (1995, p. 49)

Indo mais além... poder é uma das forças que move o social.
Freud dizia que só o conhecimento traz o poder. Poder sobre o
quê? Sobre os semelhantes, poder da dominação e confirmação
do estabelecido numa hierarquia piramidal e exploratória. Poder sobre o próprio conhecimento, que permite paulatinamente nos libertar de nossas ignorâncias constituintes até ascender
a outras, inaugurando conexões neste grande cenário de claro e
escuro que nos torna dependentes, buscadores, curiosos do outro e de nós mesmos. Poder que liberta das amarras da mesmice
e nos torna realmente únicos, não únicos como todo mundo,
mas únicos como indivíduos pensantes e conscientes de que só
existimos “uno” porque existe o “outro”. Poder descobrir-se como

“...Entre o nascimento de Miguel e sua morte, há um pequeno que sempre nos passa desapercebido – o travessão. A vida
de Miguel está ali, naquela lápide. Resumida nesse ínfimo
espaço. Suas lutas, suas crenças, sua fé. Experiências, estórias
e histórias, pessoas, amores... todos naquele pequeno traço.
Traço este que resume o quanto algumas coisas podem ser
insignificantes...”

Na lápide é o travessão que faz a diferença. A divisão entre
as datas de nascimento e morte tem o desenho que você dá.
Como você vem desenhando seu “travessão”?
Morte é o oposto de nascimento e não de vida como muitas vezes acabamos acreditando. A vida é muito mais que o intervalo entre nascimento e morte, vida é interminável.
Mas voltando ao campo relacional eu-tu, somos levados a
pensar que tecido junto com isso, nessa malha chamada complexidade, está a presença de um terceiro que justifica o estabelecimento de diferenças e dos opostos entre o eu e o tu, ou
seja, um “eu-tu” que nos remeteria a pensar num “ele” (terceiro),
“eu-tu/ele”. Para não perdermos o raciocínio e também não tornar simples o que é complexo, podemos dizer que tudo isso é
o que paradoxalmente compõe o “nós”. O “nós” como somatório
de dois ou mais indivíduos ou entidades que compõem o indivíduo. Sem trocadilhos: “nós” é a amarração de tudo isso.

7
Disponível em: http://www.catraca.blogspot.com/2003_08_01_archive.html.
Acesso em: 04/07/2008.
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Educar É Poder Tornar-se Desnecessário

Como no jogo de uma enunciação: o narrador primeiro
(eu), sujeito do “eu vi, eu ouvi, eu digo, escrevo” aloja na sua própria narrativa o destinatário (tu), falando de todos os outros que
“estariam de fora” daquilo que é enunciado, compondo uma terceira pessoa (eles), que é todo o resto dos que falam, dos quais
falam, dos que faz falar – uma multidão de narradores secundários são convocados a participar e desaparecem assim que a
fala termina.
Dar-se conta das amarras e saber onde estão os nós é poder crescer e educar-se, por isso educar é poder.

Tornar é uma palavra interessante; o torno transforma
ferro em ferramenta. Entorno e contorno nos dão uma ideia de
individuação e contemplação panorâmica. Transtorno diz mais
que distúrbio. Tornar-se é algo interessante, como diz Saramago, no filme “Janela da Alma”8, que: “Para conhecermos bem
algo, há que lhe dar a volta.” É ver todo o seu contorno, a forma
e o significado explicíto/implícito do que se apresenta e o que
isso representa. Jamais perder de vista que tudo pode tornar-se,
até mesmo sem avisar, outra coisa.

Educar É Poder Tornar-se Desnecessário...

Educar É Poder Tornar-se...
“Diz-se que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada: os cumes,
as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas,
através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é que desaparecer para sempre.
Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém
pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa arriscar e entrar no oceano. E
somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de
desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é
desaparecimento e por outro é renascimento.”
Autor desconhecido

Tornar-se é vir a ser, tornar-se é projeto, é constante, é
processo. É o próprio conceito de educação. O potencial reconhecido que “se torna” algo, corporifica-se. É partir de uma dependência absoluta, experimentar uma dependência relativa e
constituir-se como ser rumo a independência, pois só os ingê
nuos acreditam em independência absoluta. Independência
como tal não existe, existe uma busca da independência. E
“poder tornar-se” tem necessariamente a ver com isso, é como
veremos no capítulo seguinte quando falarmos da “sustentação
criativa” do sonho, da utopia e do desejo no ser e do ser, no seu
constante processo de vir a ser.

Isto poderia vir em forma de questionamentos:
Educar é poder tornar-se desnecessário?
Por que desnecessário?
O que é necessidade?
Se pretensiosamente respondêssemos a essas perguntas,
estaríamos matando a criatividade da dúvida, pois a pergunta
é, talvez, mais da metade da resposta. A provocação ao pensamento é como uma pergunta. Como nos diz um provérbio
chinês: “Há três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a
palavra pronunciada e a oportunidade perdida.” Perguntemos
então: Será? A dúvida é criativa, nos faz pensar, a certeza nos
enlouquece. Educar é poder duvidar e ser duvidado. Educar é
perguntar.
Quem faz o percurso do Caminho de Santiago (Compostela, Espanha) diz que a maior descoberta é que não precisamos
mais do que aquilo que cabe numa mochila, a qual podemos
carregar nas costas. Quantas coisas temos amontoadas na nossa
casa, bolsa ou pasta, que raramente necessitamos. Por que insistirmos em continuar acumulando se não utilizaremos? Quantas
coisas aprendemos na escola e não sabemos para que utilizar
ou até se poderemos utilizar? Tomar decisões, pensar antes, é
8

JARDIM, João e CARVALHO, Walter. Janela da Alma. Filme. (DVD), 2002.
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algo que nos desafia. Não pense que somos utilitaristas. Amplie,
não reduza.
Educar para tornar-se desnecessário é ter como objetivo,
na prática pedagógica, libertar o aprendiz de suas ignorâncias;
é dar liberdade àquele que se escravizou por desejo, desejo de
aprender, de conhecer, busca de prazer epistêmico.
É contraditório, paradoxal e complexo termos um discurso como esse de dar liberdade a alguém que se escraviza por
desejo, por isso “educar” tem a ver com “poder”. E é o uso desse
poder que faculta ao educador tornar-se desnecessário e, por
consequência, paradoxalmente, sem esse poder.
Ah! Um lembrete: desnecessário não é sinônimo de esquecido... Bom, mas isto é uma outra história!

Capítulo

6

A Escola que Sustenta o
Sonho, a Utopia e o Desejo
Cleon Cerezer
José Outeiral
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U

ma de nossas pretensões é costurar conceitos psicanalíticos com conceitos de educação. Uma das marcas entre as
inúmeras que o XIII Encontro Latino-americano sobre o Pensamento de Donald Winnicott, realizado em 2004 em Porto Alegre, foi a de fazer pensar a Psicanálise tanto como corpus de conhecimento quanto pela práxis que realiza na interação entre as
pessoas e do pensar psicanalítico frente ao mundo circundante.
Ao longo do curso da Psicanálise foi-se descobrindo que ser
analítico apenas não era suficiente, precisava ser terapêutico.
Atualmente além de “analítico” e “terapêutico” é necessário também ser “criativo”, é aí que queremos nos debruçar para pensar
a escola na atualidade.
Ser analítico e poder sustentar sonho, utopia e desejo é
impossível se não formos criativos. Na cena contemporânea, é
necessária uma escola que sustente o sonho, a utopia e o desejo... isto, em nossa opinião, só conseguiremos pelo viés criativo.
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A Escola que Sustenta o Sonho, a Utopia e o Desejo

Falamos de criativo no sentido de possibilitar tempo e
espaço para um viver espontâneo e verdadeiro, em que se lida
com as diferenças de forma integrada. Isto tudo num curso de
crescimento do ser humano que parte de um estado de não integração até um estado de integração (Winnicott, 1945); parte
da simbiose inicial e chega na separação-individuação necessária (Mahler, 1975); parte de uma relação fusional primordial
(ambiente cuidador), passa por uma relação eu X não eu (fenômenos transicionais) e chega numa relação eu-tu. Poderíamos
falar ainda da importância do terceiro (ambiente interditor) nesse percurso, mas deixaremos para outro momento.
A sustentação do sonho tem a ver com uma integração
interna pessoal, intrassubjetiva, de poder sair do que chamamos de “relação de objeto” para o que denominamos de “uso de
objeto” intermediado pelos fenômenos transicionais. Ou seja, a
partir de ansiedades impensáveis (fragmentação, não existência,
dissociação psique-soma e tempo-espaço) o psiquismo ruma a
um estado de personalização (integração psique-soma e tempo-espaço) caracterizando uma saída do pré-simbólico para um
nível simbólico de pensamento. Sonhar embasa-se nisto, tem
a ver com fantasia, no sentido criativo do termo e não com o
devaneio egocêntrico e absoluto em si. Simbolizar é poder criar
significado, representação a partir de uma ruptura, é poder ver
“o que está” e “o que não está” de forma integrada e simultânea
num objeto, numa realidade. Algo só tem significado, só é simbolizado, quando os conteúdos subjetivos/internos interagem
com conteúdos objetivos/externos e disso advêm representações afetiva, imagética, palavra. Esse processo não é mágico,
misterioso, há uma força interveniente que catalisa tudo isso,
ou seja, a da ruptura. É de rupturas que simbolizamos. Quando
conseguimos romper com o apenas percebido e transcender ao
plano da fantasia, do sonho, é porque podemos, além de perceber o mundo objetivo, “integrar” nele nosso mundo subjetivo.
Por exemplo, quando um aluno rompe como um conhecimento
antigo para dar espaço para o novo, ele além de aprender os
conteúdos, aprende a aprender.
Numa mesa-redonda sobre Dom Quixote e utopia ocorrida durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, janeiro de

2005, José Saramago pontuou que pouco sabemos ou lembramos do nome do Sr. Quincas, que emprestou sua pessoa para
que a cruzada quixotesca acontecesse e marcasse tanto nossa
história. É de Quixote que lembramos, a esperança, por vezes
insana, sustentada por ele que se mostra incansável, crédulo e
desejante. Saramago nos leva ainda mais adiante quando nos
faz pensar que pouco adianta um conceito de utopia como algo
pertencente a um discurso político de esquerda ou direita, utopia transcende a isto e tem a ver com esperança. É de algo próximo, não distante. Não é o inatingível. É o possível na medida
em que ele possa acontecer, por isso tem a ver com esperança.
A ideia de paradoxo é central aqui. Esperança como uma força
interna muito potente que, mesmo em condições adversas, teima em sustentar o desejo.
Sobre sustentação do desejo talvez não precisemos entrar
em discussões metapsicológicas profundas para falar da internalidade de sua manifestação. Para nós, neste momento, queremos que fique claro que somos seres desejantes, buscadores,
esperançosos.
Um aluno vai para a escola porque deseja aprender, e ele
vai aprender. Certa vez, escutei um aluno dizendo que “precisava” passar no vestibular, travei uma discussão com ele no sentido de que tinha de “querer” (desejar) e não precisar, que isto
o colocaria como sujeito do desejo e apropriado deste. Pode
parecer óbvio o que estamos falando, mas não é. Talvez o aluno
vá à escola e não aprenda o “conteúdo previsto no currículo” no
tempo que se espera e isto se torna algo inadmissível para o
docente, para a equipe pedagógica e também para os pais, pois
dessa forma vê-se em xeque ou até mesmo em colapso toda
uma estrutura de aprendizagem, baseada numa linha de montagem “fordista”, que deveria se mostrar tão eficaz. Repetimos:
o aluno vai à escola e aprende. Aprende conforme seu desejo e
como este é conduzido habilmente pela sabedoria, seja de que
ordem for, daquele que o influencia, interage, interfere e cria
junto consigo. Por isso, não há dia de aula perdido; até “matar
aula” é um aprendizado. Como diria Mario Quintana: “A gente
deve atravessar a vida como quem está gazeando a aula, e não
como quem vai para a escola.”
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A Escola que Sustenta o Sonho, a Utopia e o Desejo

Aprender conforme o desejo não é novidade para ninguém. A novidade aqui é que não existe “não aprendizado”, pois
não aprender é aprender a não aprender. Esforçar-se para um
trabalho cognitivo que tem muito valor, mas desprendido do
afeto, da vivência, do sonho, da fantasia, do simbólico torna-se
uma mecânica manifestação do aprendizado. É como decorar
o guia de ruas e não saber atravessar uma rua. Para que serve
isso?

algumas coisas em determinado momento, e é nessa fronteira
que se torna possível a troca, o compartilhamento das experiências, do conhecimento que deve ser devidamente incorporado
para ser de novo compartilhado no futuro, de preferência imediatamente.
Nessa fronteira diferenciada, assimétrica e potencialmente
criativa é que se torna possível ter uma relação de aprendizado.
Se essa relação não se estabelece entre o professor e o aluno, o
desejo deste último se vira para outras influências, nem sempre
positivas ou construtivas para um desenvolvimento saudável.
Desejos desviados, dissociado do ser, mecânicos no fazer “desubjetivam” o sujeito e o destroem em sua capacidade criativa
de exercício do “livre” pensar.
Sustentar é a base que permite ir contra ou a favor, permite o exercício criativo. Cabe ao adulto sustentar o mundo da
criança, sustentar concreta e afetivamente para que se desenvolva protegida e segura, e aprenda a ter isto como princípios
para que no futuro tenha em si autossustentação e possa sustentar o sonho, a utopia e o desejo dos que virão. Não é um ciclo
de repetição, é criação.

Outro exemplo seria questionarmos por que é tão difícil
ao professor em sua prática educativa autorizar-se a demonstrar sua capacidade criativa, romper com o engessamento do
pensar e poder exercer a dinâmica plena do encontro. Na Psicanálise, depois que os Baranger (1961-62) falaram de um encontro em um “campo analítico”, muita coisa se reconfigurou e
ressignificou na dinâmica da análise, não de forma mágica, mas
de forma concreta e mais integrada.
Anteriormente, ao falarmos de dissociação tempo-espaço
e pique-soma, estávamos nos referindo justamente a isso que
vem acontecendo na maioria das salas de aula das escolas: o conhecimento e a informação, por vezes, dissociados do contexto da atualidade se tornam algo soltos, pendurados, perdidos,
descontextualizados, inertes. Como na metáfora dos cegos e do
elefante, em que os cegos, por intermédio da apreciação tátil, tiveram de descrever verbalmente um elefante. Individualmente
descreveram seu ponto de vista, ou seja, um disse que era cilíndrico e parecia pesado (perna), outro falou de algo que parecia comprido e com pelos (rabo), outro falou ser um objeto
pontiagudo (dentes), outro falou de algo maleável e inquieto
(tromba)... Enfim, para eles esta era a representação máxima individual de um elefante. Imaginemos agora se eles conversassem entre si e, mais ainda, intermediado por alguém que além
da percepção tátil já viu o elefante. A riqueza das conclusões e
curiosidades ao compartilharem a experiência seria incomensurável. Aprenderiam ainda mais com isto.
Aluno, como a palavra mesmo diz “a”(não), “luno”(luz), é
aquele que não tem luz. Cabe deixar bem claro que concordamos parcialmente com essa ideia, ou seja, não tem luz para
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P

arece ser uma temática que fala por si, meio autoexplicativa, meio previsível e até óbvia. O desafio é podermos discuti-la sem redundar no que é óbvio, mas nem por isso menos
importante. O objetivo é problematizar mais profundamente a
questão da autoridade do educador, do professor, do cuidador...
ou, em última instância, dos adultos na educação de crianças e
adolescentes.

Autoridade
Conforme Maltez (2008): “Do lat. auctoritas, produção,
exemplo, prestígio, modelo. Numa simples definição (...) autoridade é o poder conferido pelo consentimento. Logo, algo
que obriga, mas não coage.” É o direito de controlar a ação dos
outros sem que seja pela força. Por isso num sistema político
a autoridade é lugar onde se acumula poder. O mesmo autor
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complementa: “Com efeito, ter autoridade é ascender a um nível superior. E o mais superior é aquele que se assume como o
fundador, como o autor, como o semeador. Porque é nos alicerces que está a verdadeira superioridade”.
Poderíamos dizer que para tornar alguém poderoso são
necessários: aceitação, respeito, reconhecimento e legitimação de sua autoridade. Alguém só é poderoso porque outros
“alguéns” lhes reconhecem e outorgam o poder. Etimologicamente falando: ter autoridade é ser autor. Para Maltez (2008)
é central a ideia de confiança quando estamos nos referindo à
verdadeira autoridade. Para ele “a autoridade surge da confiança e desenvolve-se através do prestígio.”
A lógica da autoridade pressupõe ordem e obediência. De
um lado estão os que obedecem (a legitimação que permite e
consente – a obediência espontânea, dado que apenas se usa a
força como última instância); do outro lado estão aqueles que
mandam (a autoridade na distribuição de valores ou de recursos que propicia o comando com obediência espontânea).
Autoridade exige obediência. Isto é comumente confundido como alguma forma de abuso de poder ou violência. No
entanto, a autoridade exclui a utilização de meios externos de
coerção. “Onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou.” (Arendt, 2007, p.129)
Hannah Arendt (1906-1975) trata numa de suas obras (Entre o Passado e o Futuro), dos anos 1950, com muita propriedade
sobre o tema da autoridade, da liberdade e de uma crise na educação. Desenvolveremos algumas de suas provocações feitas
em meados do século passado, mas significativamente atuais
em nosso cotidiano.
“A palavra aucto-ritas é derivada do verbo augere, ‘aumentar’, e
aquilo que a autoridade ou os de posse dela constantemente
aumentam é a fundação. (...) Para compreender de modo mais
concreto o que significa usufruir de autoridade, é útil observar
que a palavra auctores pode ser utilizada como verdadeiro antônimo de artifices, os construtores e elaboradores definitivos,
e isso justamente quando a palavra auctor quer dizer a mesma
coisa que o nosso ‘autor’. Quem, indaga Plínio por inauguração
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de um teatro, deveria ser mais admirado, o construtor ou o
autor, o inventor ou a invenção? – pensando, é claro, no último em ambos os casos. O autor não é aqui o construtor, mas
aquele que inspirou toda a empresa e cujo o espírito, portanto, muito mais que o do efetivo construtor, se acha representado na própria construção. Destintamente do artifexs, que tão
somente o fez, é ele o verdadeiro ‘autor’ do edifício, vale dizer
seu fundador, com ele tornou-se um ‘aumentador’ da cidade.”
(Arendt, 2007, p.164)

No dicionário Aulete Digital (2008) encontramos que
“autoridade”, entre outras coisas, pressupõe “superioridade ou
energia moral decorrente da posição que se ocupa num grupo, seja por maturidade, experiência de vida ou profissional,
soma de conhecimentos ou hierarquia (...) Especialista, grande
entendido em determinado assunto (...) Energia, vigor, empenho para exercer influência (...) Condição de credibilidade e
prestígio baseada na excelência, na qualidade, na acuidade
e atualidade das informações, argumentações, análises que
apresenta”.

Autoridade na Educação
As crianças e os adolescentes necessitam, para um desenvolvimento saudável, de limites: como espaço e tempo onde poderão exercer sua criatividade, explorar seus potenciais e transgredir, em segurança, para si e para os outros. Vivemos numa
sociedade com dificuldades de exercer limites e na qual temos
muitos adultos, mesmo na família e na escola, necessitando de
limites... Limite e autoridade se complementam.
Educação é um processo humano, contínuo e
“(...) a perda da permanência e da segurança do mundo – que
politicamente é idêntica à perda da autoridade – não acarreta,
pelo menos não necessariamente, a perda da capacidade humana de construir, preservar e cuidar de um mundo que nos
pode sobreviver e permanecer um lugar adequado à vida para
os que vêm após.” (Arendt, 2007, p. 132)
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Autoridade é um lugar onde nos colocamos, se ela está
sendo falha é porque este lugar está sendo precariamente ocupado. Autoridade pode, com muita facilidade, ser confundida
com autoritarismo, onde um simplesmente manda e os outros
obedecem cegamente. O poder exercido de forma vertical.
A autoridade representa o avesso do autoritarismo, o qual
é exercido pela força ou pelo abandono e negligência. Este surge quando a autoridade está ausente. A autoridade é o reconhecimento pelo outro (filho, aluno, cidadão etc.) de que os pais
ou o professor, por exemplo, têm experiências e conhecimentos
que devem ser apreendidos, que despertam o desejo de aprender e de se identificar.
Como adverte Winnicott (1987, p.101) quando disserta sobre a agressão e suas origens no livro “Privação e Delinqüência”:

que é uma educação voltada para o futuro. Se Santo Agostinho
diz que no fundo, no fundo só existe o presente, pois o passado que está no seu lugar é porque já foi e o futuro é apenas
um potencial, que educação seria a que estaria voltada para o
presente paradoxalmente contemplando plenamente passado
e futuro?
Neste ponto é que se ilumina o paradoxo da prática educativa, pois seu discurso é de liberdade e sua prática é domesticadora. Temos um simulacro contraditório que conjuga liberdade e poder, ordem e obediência, concreto e simbólico, teoria e
prática – verdade e mentira.

“É tarefa dos pais e professores cuidar para que as crianças
nunca se vejam diante de uma autoridade tão fraca a ponto
de ficarem livres de qualquer controle ou, por medo, assumirem elas próprias a autoridade. A assunção de autoridade provocada por ansiedade significa ditadura e aqueles que tiveram a experiência de deixar as crianças controlarem seus próprios destinos sabem que o adulto tranquilo é menos cruel,
enquanto autoridade, do que uma criança poderá se tornar se
for sobrecarregada com responsabilidades.”

Em meados do século passado, talvez nos primórdios da
ideia de globalidade sobre as mais variadas questões, também
fez Hannah Arendt pontuar sobre a crise na educação, ou seja,
aquilo que acontecia na Europa e o que estaria começando a
acontecer na América. Ela diz: “pode-se admitir como uma regra
geral neste século (XX) e qualquer coisa que seja possível em
um país pode, em futuro previsível, ser igualmente possível em
praticamente qualquer outro país” (Arendt, 2007, p.222).
Um dos dilemas da educação no mundo moderno estava
no fato de esta não poder abrir mão nem da autoridade, nem da
tradição. A educação com fundamentos nos preceitos modernos é uma educação voltada para o passado. Se fôssemos dizer
qual o fundamento de uma educação contemporânea diríamos

“A crise da autoridade na educação guarda a mais estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, com a crise de nossa
atitude face ao âmbito do passado. É sobremodo difícil para o
educador arcar com esse aspecto da crise moderna, pois é de
seu ofício servir como mediador entre o velho e novo, de tal
modo que sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado.” (Arendt, 2007, pp.243-244)

Se acreditamos em uma crise na educação, e pensamos
que isso é indubitável, temos de pensar de forma processual.
Talvez num primeiro momento muitos discursos e conceitos foram repensados, diversificados, ampliados e muito se cresceu
em termos de abordagens educativas e práticas pedagógicas.
Mas como diz Arendt (2007, p.223), “uma crise só se torna um
desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados,
isto é, com pré-conceitos”. Apesar da evolução discursiva, muitos desses discursos estão friamente escritos e muito pouco
experimentados na prática. Há uma lacuna importante aqui. E
talvez a porção que faltava era a reflexão profunda sobre a autoridade, sobre autorizar-se a fazer acontecer. Sair do queixoso
lamento e partir para uma prática menos idealizada: com autoria, apropriação discursiva e atitude coerente no cotidiano.
Arendt (2007, pp.246-247) diz que:
“Não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar; uma educação sem aprendizagem é vazia e, portanto, degenera com
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muita facilidade, em retórica moral e emocional. É muito fácil,
porém, ensinar sem educar, e pode-se aprender o dia todo
sem por isso ser educado.”

Pensamos que professor, na relação assimétrica com seus
alunos, com as diferenças bem marcadas, devem ter o motor
para o exercício pleno da sua autoridade de professor, que deve
conquistar o respeito do seu aluno, seu lugar de autoridade de
professor ensinando seu aluno a pensar, ser crítico e cidadão
através do que chamamos de professor-filtro: aquele que empresta seu saber e conhecimento de mestre ao seu aluno para
que filtre crítica e profundamente a realidade a sua volta. Estamos convencidos de que isso só é possível pela via do afeto
exercido de forma madura.
“A autoridade do educador e as qualificações do professor não
são a mesma coisa. Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por maior que seja, nunca engendra por si só a autoridade. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os
outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo. Face à criança,
é como se ele fosse um representante de todos os habitantes
adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: isso é o
nosso mundo.” (Arendt, 2007, p.239)

Não gostaríamos de nos estender demais com relação à
atualidade contemporânea e suas repercussões no ambiente
escolar como um todo. Num trabalho anterior (O Mal-estar na
Escola, Outeiral & Cerezer, 2005) colocamos várias ideias sobre
questões referentes a: modernidade e pós-modernidade; agressão, transgressão e limites; importância da função paterna no
desenvolvimento infantil; a escuta do mal-estar na sala de aula e
outros. E aqui neste livro também tratamos disso o tempo todo,
talvez mais profundamente no capítulo sobre a sobrevivência
da escola na pós-modernidade. Talvez valha a pena lembrar que
o intento de qualquer educação é a domesticação civilizatória
dos instintos. O ambiente familiar e a escola cooperam nesta
tarefa.

A Au t o r i d a d e n a E d u c a ç ã o

Não existe uma “receita” ou um “Manual de autoajuda” para
evitar ou amenizar as tensões às quais os professores estão expostos. A propósito, a melhor definição de autoajuda é “você é
capaz de sair de um buraco puxando-se pelos próprios cabelos”.
A ajuda é sempre mútua, na troca, no elemento novo e criativo
é que é possível obter ajuda, ou seja, a ideia da existência de
um outro relacional é central aqui. Somos “animal social” já dizia
Aristóteles. No ambiente escolar, os alunos, por exemplo, farão
“transferências” sobre seus professores de afetos, amorosos e
agressivos, que originalmente seriam destinados aos pais. Se a
família falha significativamente ou não oferece uma sustentação consistente para as necessidades do desenvolvimento e da
maturação do adolescente, a raiva dele irá, eventualmente, recair sobre o professor. Ele será também objeto de identificação
por parte dos alunos que estarão constantemente observando
como ele age, fala e se comporta. As famílias delegam ao professor tarefas que seriam dos pais, como a educação sexual e o
aprendizado dos limites, além de preparar seus filhos não para
“a vida”, mas para “o mercado de trabalho”. A Instituição espera, por vezes, que o professor “mantenha os clientes”, como se a
sala de aula fosse um balcão, onde na parede há uma placa: “O
cliente sempre tem razão”. Não deve haver pensamento e atitude crítica, a tarefa se resume em repetir e decorar as apostilas ou
recortar e colar conteúdos já prontos na internet.
“(...) as pessoas não querem mais exigir ou confiar a ninguém
o ato de assumir a responsabilidade por tudo o mais, pois
sempre que a autoridade legítima existiu ela esteve associada
com a responsabilidade pelo curso das coisas no mundo. Ao
removermos a autoridade da vida política e pública, pode ser
que isso signifique que, de agora em diante, se exija de todos
uma igual responsabilidade pelo rumo do mundo. Mas isso
pode também significar que as exigências do mundo e seus
reclamos de ordem estejam sendo consciente ou inconscientemente repudiados; toda e qualquer responsabilidade pelo
mundo está sendo rejeitada, seja a responsabilidade de dar
ordens, seja a de obedecê-las.” (Arendt, 2007, p.240)

Não temos a menor dúvida de que muitas crianças e adolescentes terão no ambiente escolar a segunda, e talvez a últi-
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ma, chance de encontrar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. A escola, antes de tudo, deverá ser hoje um espaço
de promoção da saúde e prevenção da doença. Aos professores
cabe esta tarefa de transformação, não usurpando o papel dos
pais e nem desconhecendo seus limites, mas tendo a audácia
de pensar as intervenções necessárias aos novos tempos. “A
responsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se em
certo sentido contra o mundo: a criança requer cuidado e proteção especiais para que nada de destrutivo lhes aconteça de parte do mundo.” (Arendt, 2007, p.235). Paradoxalmente, também
o mundo necessita de proteção, para que não seja derrubado e
destruído pela sedução maciça de uma disfarçada novidade que
se coloca sobre ele a cada nova geração. Não entendam que estamos defendendo o conservadorismo. Preocupamo-nos com o
afrouxamento excessivo de papéis referenciais, principalmente
o “borramento” da fronteira entre a adolescência e a fase adulta,
em que gente grande se atrapalha, gente miúda fica perdida.
A educação, onde a autoridade no sentido mais amplo
sempre fora aceita como uma necessidade natural (tanto pela
condição original do desamparo da criança, como pela necessidade política à continuidade de uma civilização já estabelecida)
somente pode ser garantida se os recém-chegados por nascimento forem guiados através de um mundo preestabelecido –
o dos adultos –, no qual nasceram como estrangeiros (Arendt,
2007).
Atualmente, vivemos um dilema paradoxal: os pais que têm
tempo para seus filhos (economicamente inativos) são os que não
têm dinheiro para inseri-los socialmente, enquanto que os que têm
dinheiro (economicamente ativos) são os que não têm tempo para
cuidar de seus filhos. Cuidado e educação sofreram um processo
de terceirização, agravado ultimamente numa frieza mercadológica preocupante. Ouvem-se frases do tipo: – Meu pai paga esta
escola, portanto tu és meu funcionário (aluno para um professor);
ou acontecem situações do tipo: após um mutirão de médicos oftalmologistas organizado pelas secretarias da saúde e da educação
num município em que foram identificadas várias crianças que necessitavam óculos, no outro dia uma passeata de pais vai ao ga-

binete da secretária de educação no sentido de responsabilizá-la
pelo fato de seus filhos não aprenderem por não terem óculos; esqueceram que, três dias atrás, nem sequer suspeitavam do problema dentro de suas casas, onde supostamente são os responsáveis
pelas crianças. Quando falamos em cooperação estamos, redundantemente, falando em trabalhar juntos. Por isso Hannah Arendt
é taxativa ao afirmar que: “Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter
crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação.”
(Arendt, 2007, p.239)
Vivemos a realidade de que o maior número de casos de
negligência e abuso contra a criança e o adolescente parte de
dentro do próprio grupo familiar: devemos estar atentos para
isto. A violência se exerce, por vezes, entre os próprios alunos,
com um “valentão” aterrorizando um outro aluno ou um grupo
de alunos, ou mesmo um grupo contra um aluno. Mas este fenômeno também parte com frequência dos adultos, mesmo os
professores, contra algum aluno que não tem suas dificuldades
compreendidas.
Muitas vezes, por diversos motivos, a escola demora ou
tem atitudes tímidas frente a violência e, desta forma, a violência cresce. Os professores, por sua vez, devem ter cuidado
e sensibilidade não só em perceber quando isto começa como
também tomar muito cuidado para que, por ação ou omissão,
não contribuam para que este comportamento se espalhe.
Contudo, neste mundo rápido e egocêntrico é que se
desenha o cenário da educação na atualidade. Pais terceirizando a educação e responsabilidade pelos filhos, professores
isentando-se de seu comprometimento devido a sobrecarga
ou desestimulação e fragilidade na percepção do sentido no
seu trabalho. Pensamos que o profissional da educação tem de
responder-se diariamente: Para que trabalha? e Para quem trabalha? Isto é imprescindível.
“A autoridade foi recusada pelos adultos, e isso somente
pode significar uma coisa: que os adultos se recusam a assumir
a responsabilidade pelo mundo ao qual trouxeram as crianças.”
(Arendt, 2007, p.240). Pais, professores, enfim educadores, no
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sentido mais pleno do termo, não devem recusar-se a servirem
aos seus filhos e alunos como modelos de identificação e como
orgulhosos ocupantes de um lugar na relação com tais crianças
e adolescentes, o lugar de adulto.
Educar é ocupar o lugar de adulto.

8

Afinal, o que É
Ser Adulto?
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N

ão é fácil, em nossos dias, descrever o que é ser adulto. A
complexidade, a diversidade e as singularidades da cultura contemporânea nos revelam diferentes manifestações do ser
adulto. É necessário referir, de início, que encontraremos várias
“fases” nessa etapa da vida, particularmente quando a expectativa média de vida passou de 35 anos, na década de trinta do
século passado, em nosso país, para mais de 70 anos, na passagem para o novo século. Poderá, por outro lado, ser interessante fazer um breve percurso histórico, com a ajuda do clássico
Tratado de Psiquiatria, de H. Kaplan e B. Sadock, em particular o
capítulo Idade Adulta, de Calvin Colarusso. Deixo ao leitor a ressalva de que embora os tratados de psiquiatria não me pareçam
os melhores parâmetros para se definir o que é ser adulto, pois
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estamos falando de normalidade, temos de começar por algum
lado e, sendo médico, prefiro partir, neste caso, de um terreno
conhecido. O trabalho de Calvin Colarusso inicia com uma abordagem histórica. Ele registra:
“(...) Os pensamentos sobre o ciclo vital são tão antigos quanto
os registros da história. Por exemplo, o estadista e poeta grego Sólon (639-599 a.C.) descreveu seis fases da vida adulta e
determinou tarefas evolutivas para cada uma delas, como o
desenvolvimento de habilidades do indivíduo para a mais plena e maior virtude. Mais tarde, Confúcio (aproximadamente
551-479 a.C.) descreveu o ciclo da vida em termos de aspectos
relacionados com a idade, como o empenhar-se de corpo e
alma para aprender aos 15 anos, plantar os pés em solo firme
aos 30, conhecer os desígnios do céu aos 50 e os ditames do
coração aos 60. Esta ideia de contínua mudança ao longo do
desenvolvimento também se expressa na busca de Confúcio
pelo autoconhecimento. Temas similares são vistos nas prescrições talmúdicas para os estágios sucessivos da maturação
da fé e na busca da salvação cristã (...).”

O mesmo autor também define a idade adulta como compreendendo duas etapas, cada uma delas com tarefas desenvolvimentais específicas: o adulto jovem (dos 20 aos 40 anos) e a
meia-idade (dos 40 aos 60 anos). Vejamos o que expõe:
Tarefas desenvolvimentais da idade adulta jovem:
•
•
•
•
•

•
•

Desenvolver um senso de self e de outro: a terceira individuação
Desenvolvimento de amizades adultas
Desenvolver a capacidade para a intimidade: tornar-se um
cônjuge
Tornar-se pai/mãe em termos biológicos e psicológicos
Separação psicológica dos pais e desenvolvimento de um
relacionamento com eles de mutualidade e igualdade e facilitação do desenvolvimento da meia-idade
Formação de uma identidade profissional adulta
Desenvolvimento de formas adultas de brincar
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Tarefas desenvolvimentais da meia-idade:
•
•
•
•
•
•
•

A aceitação do corpo que envelhece
Aceitando a limitação do tempo e a morte pessoal
Manutenção da intimidade
Reavaliação dos relacionamentos
Relacionamento com os filhos: deixando ir, atingindo a
igualdade e integrando novos membros à família
Relacionando-se com os pais: inversão de papéis, morte e
individuação
Exercício do poder e posição: trabalho e papel do instrutor

Num país como o Brasil, temos de pensar que convivemos
com o pós-moderno em um país que nem bem é moderno. Assim, estou escrevendo sobre os estratos sociais e culturais mais
favorecidos, dos espaços urbanos modernos e com acesso à
educação, saúde e emprego. Nas classes sociais marginalizadas
encontramos situações diversas como, por exemplo, as avós
cuidando sozinhas dos netos, pois o avô não está há muito em
casa, e os pais das crianças, adolescentes ainda, estão nas ruas.
A passagem da infância ao mundo adulto, nesses espaços, é
muito rápida.

A Transição da Adolescência ao Mundo Adulto
O final da adolescência apresenta tarefas específicas:
●● A primeira delas diz respeito ao estabelecimento de novas
relações com os pais: relações de maior independência e de
menor idealização. O bebê humano é aquele que nasce em
maior estado de desamparo (físico e psíquico) dentre todos
os mamíferos. Na infância, em função de nossas fragilidades
e inseguranças, necessitamos de pais idealizados e fantasiados como muito “poderosos” – assim nos sentimos protegidos. Desenvolvemos fortes vínculos de dependência,
dependência esta proporcional às nossas ansiedades: à medida que vamos ingressando nas etapas finais da adolescên-
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cia as relações com nossos pais mudam. Os vínculos serão
de menor dependência emocional e material e de menor
idealização. A des-idealização dos pais, quando os aceitamos como “seres comuns”, como nós, com suas dificuldades
e limitações, é um marco importante neste processo.
●● A segunda tarefa se refere às questões ligadas às atividades
profissionais. Devemos estabelecer uma diferença entre vocação e escolha profissional. Vocação é um conjunto de habilidades inatas que o ambiente identifica e, eventualmente, trata de desenvolver. A escolha profissional diz respeito a
fatores econômicos e sociais, ao mercado profissional numa
determinada época e lugar. As possibilidades profissionais
estão, hoje, bastante difíceis para os jovens e eles buscam
postergar o ingresso no mercado de trabalho. Eles permanecerão, então, bastante tempo morando na casa de seus
pais depois da adolescência cronológica. Ocasionalmente
levarão muito tempo até que possam ter, por sua própria
conta, as mesmas facilidades e benesses que têm na casa
dos pais.
●● A terceira tarefa se refere à aceitação do novo corpo, corpo que vai se fazendo, inexoravelmente, adulto, muito na
dependência da hereditariedade e também por parte da
cultura e do ambiente. Quando crianças, a imagem do corpo que teremos quando adultos é geralmente idealizada,
pautada pelos padrões estéticos da época (da forma em
excesso da “maja desnuda” de Goya, nos quinhentos, até a
esquálida Twygi dos anos sessenta do século XIX). À medida
que o tempo passa vamos tendo um corpo “real”, não fantasiado, determinado pela genética, o que, invariavelmente,
comporta uma ferida narcísica. A aceitação do corpo adulto
não é uma tarefa simples.

sário para os anos 90, David Rowan define o termo “Adultescente” da seguinte forma: “pessoa imbuída de cultura jovem, mas
com idade suficiente para não o ser. Geralmente entre os 35 e 45
anos, os adultescentes não conseguem aceitar o fato de estarem
deixando de ser jovens.” No mundo contemporâneo, ocidental
e urbano, particularmente nas classes sociais mais favorecidas,
“ser” ou “parecer ser” um adolescente é um objetivo de muitos
indivíduos em idade para serem adultos.
É cada vez maior o número de adultos que permanecem
na casa dos pais. Na Europa chega a cerca de 20% a percentagem de maiores de trinta anos que permanecem em seus lares
de origem. Frank Furedi escreve que no Japão 70% das solteiras de 30 a 35 anos que trabalham vivem com os pais e que o
número de filhos adultos que residem com os pais nos Estados
Unidos vem subindo constantemente: 18 milhões de jovens na
faixa de 20 a 34 anos vivem com os pais, o que representa 38%
dos adultos solteiros jovens. Esse autor não considera correto
enfatizar que esta situação se deve, exclusivamente, a fatores
econômicos e escreve que:

Certamente a protelação do ingresso na vida “adulta” por
parte dos adolescentes se deve a vários fatores além dos que
referi. Aspectos culturais e econômicos são importantes. A valorização excessiva do estilo de vida adolescente e a estetização
dessa etapa como símbolo de beleza são elementos que contribuem para que a adolescência se prolongue. No livro Um glos-

No Brasil algumas estimativas apontam que, nas classes
médias, os jovens deixam a casa dos pais em torno de cinco anos
depois do período em que seus pais deixaram a casa paterna. A

“... no Japão, onde a tendência é mais desenvolvida, frequentemente se comenta a riqueza relativa dos jovens solteiros de 20
a 34 anos que ainda vivem na casa dos pais. É fato largamente
reconhecido que o boom recente na venda de produtos de
luxo vem sendo movido pelo consumo conspícuo dos solteiros parasitas, muitos dos quais vivem com os pais... Nos Estados Unidos as empresas têm como alvo justamente o mercado
dos filhos-bumerangue, já que esses consumidores são vistos
como possuindo uma renda disponível muito alta. A insegurança econômica pode ajudar a explicar por que alguns filhos
crescidos ainda vivem com seus pais, mas não ajuda muito a
lançar luz sobre o processo como um todo.” 9

9

Folha de S.Paulo, domingo 25 de julho de 2004.
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condição econômica é, certamente, um fator, em que o ingresso
no mercado de trabalho, como sabemos, é bastante difícil para
os jovens. Nas classes sociais menos favorecidas, entretanto, os
jovens deixam a casa dos pais mais cedo. São inúmeros os fatores a serem considerados.
Em julho de 2001 um estudo encomendado pela Abbey
National confirmou a descoberta e indicou que a proporção
de adultos jovens que retornam para a casa dos pais depois de
uma fase inicial longe dela quase dobrou, de 25%, em 1950, para
46%, hoje. Uma pesquisa encomendada pela BTopenworld em
2002 concluiu que 27% dos jovens que deixam a casa dos pais
pela primeira vez voltam pelo menos uma vez, e que “um em
cada dez jovens recém-independentes volta a viver na casa dos
pais até quatro vezes até saírem de casa de maneira definitiva”.
Uma questão que tenho levado aos pais e professores é a
importância da existência do papel (ou função) do “adulto” na
família e na escola. O adulto assume responsabilidades, cuida
e protege, serve de exemplo e estabelece limites para que as
crianças e adolescentes possam se desenvolver sadiamente.
Os adultos são os responsáveis pelo nascimento psíquico das
crianças e adolescentes através da tradição (transmissão da cultura) e da autoridade.

Capítulo

Desenvolvimento Infantil
e Algumas Relações com
a Escolarização
Cleon Cerezer

“A mãe (não necessariamente a própria mãe do bebê) suficientemente boa é a que faz uma adaptação ativa às necessidades
do mesmo, uma adaptação ativa que gradativamente diminui,
de acordo com a crescente capacidade do bebê de suportar as
falhas na adaptação e de tolerar os resultados da frustração.”
(Winnicott, 2000)
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A

tarefa de escrever sobre o desenvolvimento infantil na
atualidade contemporânea e as relações deste com o mundo parece-me importante, pois cuidar de uma criança, no sentido mais amplo do termo, significa comprometer-se com um
tempo e um espaço que possibilite um viver criativo. Significa
“olhar” para um ser em desenvolvimento e reconhecer nele um
potencial orgânico e emocional para desenvolver-se protegidamente. Protegido não significa sufocado, por isso o termo “mãe
suficientemente boa” da epígrafe vai nos remeter a uma condição de equilíbrio entre frustração e gratificação das necessida-
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des orgânicas e emocionais do ser humano desse bebê. “Mãe
suficientemente boa” é aquela que gratifica e frustra seu bebê
“na medida certa”. Sabemos que não há uma medida certa, mas
uma mãe (qualquer pessoa que desempenha este papel – ambiente cuidador) deve permitir-se mostrar como um cuidador
que cuida, protege e gratifica é, ao mesmo tempo, o que interdita, proíbe e frustra. Sem falar que um cuidador também pode (e
deve) mostrar que é falho, pois nas falhas do ambiente que lhe
cuida é que o bebê é convidado a rumar para uma constituição
de sua individualidade criativa. O professor no encontro com
seu aluno também é ambiente cuidador que gratifica e frustra,
sem esquecer de mostrar suas falhas para que haja aprendizado
criativo.
Metaforicamente, como um leque, o desenvolvimento
humano desde o nascimento até o momento adolescente vai
se abrindo em novas realidades que complexizam e comprometem o indivíduo a superar uma fase anterior. A forma que
escolho para abordar mais especificamente o desenvolvimento
infantil aqui neste texto é apresentando as fases do desenvolvimento baseando-me em noções de dois referenciais teóricos:
o psicanalítico e o piagetiano. É muito difícil prescindir de uma
visão maturacionista para pensar e organizar didaticamente o
desenvolvimento humano para estudo. Quando falamos em
noções é porque sabemos que muitos estudos científicos (Biologia, Psicologia, Medicina etc.) de muitos autores são bastante
detalhados e exaustivos em várias áreas do desenvolvimento
infantil. Nossa pretensão nesse momento é fazer conexões dos
referenciais que escolhemos com as particularidades do que
tem acontecido nas salas de aula escolares.
No início, há um desejo inconsciente ou conscientizado
de que a espécie humana permaneça, um imperativo biológico
que se mescla com um desejo de encontrar a plenitude, realização e continuidade. Num primeiro momento, Período Pré-Natal
e Nascimento, o corpo da mãe serve como espaço para que a
criança se desenvolva biologicamente (gestação), portanto os
fatores ambientais influenciam significativamente nesta fase e
inclusive a maneira como emocionalmente esta mãe está pas-

sando por essa experiência, de maneira prazerosa ou traumática. O momento do nascimento é muito importante, pois há
uma ruptura de um estado para outro. De um estado de dependência integral do corpo da mãe, o bebê infla pela primeira vez
os pulmões e começa sua trajetória unitária. “Nascemos para
morrer”, esta não é uma frase trágica ou apenas de efeito. Entre
nosso nascimento e nossa morte há um espaço, um espaço de
vida onde devemos buscar sentido e realização plena. A experiência do nascimento de um filho é um momento de grande
aprendizado e descobertas.
A seguir, na Primeira Infância, o recém-nascido depende
da amamentação e de todos os cuidados do ambiente em que
vive. Não podemos esquecer que até possuirmos um nível mínimo de relativa independência, somos da espécie mais dependente, inclusive logo depois que nascemos. Um potrinho, numa
questão de horas após nascer, está de pé e mamando na mamãe
égua. O bebê humano não sobrevive se não for cuidado por outro. Para Piaget (2002), este momento inicial do desenvolvimento caracteriza-se por sensação e motilidade. Aproximadamente
de 0 aos 2 anos, a atividade intelectual da criança é de natureza
sensorial e motora (Período Sensório-Motor). Acredita-se que a
criança ainda não representa mentalmente os objetos, sua ação
é direta sobre eles. Essas atividades serão o fundamento da atividade intelectual futura. A estimulação ambiental interferirá
na passagem de um estágio para o outro. Neste período também já ocorre o início do amadurecimento dos precursores da
linguagem, por isso é importante estimular sempre o bebê em
todas as áreas do desenvolvimento.
No que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade e social baseado nos referenciais psicanalíticos de Freud
(1969) e Erickson (1971), encontramos as fases do desenvolvimento psicossexual e psicossocial, respectivamente. Impossível
não pensá-las interconectadas entre si. Freud pensou as fases
psicossexuais tendo em vista a predominância de determinada
zona erógena biológica que nos remeteria a explicações metapsicológicas do desenvolvimento emocional infantil como grande motor para fixações e configuração de aspectos personifica-
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dores do indivíduo na fase adulta. Erik Erickson postulava que as
pessoas são seres ativos buscando adaptar-se ao seu ambiente,
mais que passivos escravos dos impulsos, por isso os aspectos
sociais e culturais interessaram tanto a este autor.
A primeira fase do desenvolvimento psicossexual infantil
é chamada Fase Oral-Sensorial e o conflito básico seria o de confiança x desconfiança (0-1 ano). A zona erógena predominante é
a boca (alimentação), e as relações com o ambiente cuidador é
que vão balizar se o “mundo” (ambiente cuidador) é confiável ou
não para este indivíduo se desenvolver. Se o ambiente cuidador
for possibilitando à criança formar uma relação de confiança
com o mundo, nos seus registros mnêmicos ficarão tais experiências e depois poderão alicerçar várias relações, inclusive a de
professor-aluno.
A segunda fase psicossexual é chamada Fase MuscularAnal, na qual a descoberta do controle esfincteriano anal tornase uma fonte de interação substancial com o mundo externo
e os movimentos de retenção e expulsão formam substratos
pessoais, tais como autocontrole, rigidez, obsessividade e sentimentos de perseguição. O conflito básico, neste momento, é
autonomia x vergonha e dúvida (1-3 anos). Autonomia é poder
exercer algo em seu próprio nome, é poder administrar o tempo
dos acontecimentos. O controle, neste momento, assume papel
central dos esfíncteres corporais estendendo-se para o ambiente que cerca a criança, e a ideia de uma produção própria começa a ser experimentada com prazer.
Ingressando num período também chamado de Segunda
Infância, no âmbito cognitivo (Piaget), inicia-se o Estágio préoperacional, mais ou menos de 2 a 6 anos: a criança desenvolve
a capacidade simbólica; “já não depende unicamente de suas
sensações, de seus movimentos, mas distingue um significador
(imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente), o significado”. Para a educação é importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico. O brincar, não apenas o brinquedo, entra neste cenário como potente elaborador
de conflitos e capacitador da formação de vínculos concretos e
simbólicos.

Desenvolvimento Infantil e a Escolarização

Este estágio pré-operacional caracteriza-se por:
• Egocentrismo: isto é, a criança ainda não se mostra
capaz de se colocar na perspectiva do outro; o pensamento pré-operacional é estático e rígido, a criança capta estados momentâneos sem juntá-los em um
todo;
• desequilíbrio: há uma predominância de acomodações
e não das assimilações;
• irreversibilidade: a criança parece incapaz de compreender a existência de fenômenos reversíveis, isto é,
que se fizermos certas transformações, seremos capazes de restaurá-las, fazendo voltar ao estágio original,
como, por exemplo, a água que se transforma em gelo
e quando aquecida volta à forma original.
No que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade e social (Freud, 1969 e Erickson, 1971) é o momento da Fase
Fálica. A zona erógena predominante é a dos genitais; a diferenciação sexual de gêneros é percebida mais evidentemente
neste momento, é por isso que, também nessa fase, ocorre o
chamado Complexo de Édipo, pois a diferença masculino/feminino se evidencia e há um “apaixonamento” pelo cuidador (ou
representante deste) do sexo oposto. O conflito básico aqui é:
iniciativa x culpabilidade (3-6 anos). Depois desta fase, Freud
acreditava que o indivíduo ingressava, por força da repressão
dos instintos sexuais após a conflitiva edípica, num período
chamado de latência, no qual regras e leis encontrariam maior
propriedade para serem respeitadas e compreendidas, paradoxalmente uma proibição que permite. Nesse momento também
é quando acontece o início da escolarização formal (no Brasil, o
Ensino Fundamental). A maturidade neurobiológica-emocional
encontra vazão de forma significativa para seu êxito. Não raro, é
nesta fase que há uma espécie de apaixonamento do aluno(a)
pela professor(a), tendo em vista a ruptura e o lugar central que
acaba por ocupar na vida da criança. Algumas mães menos avisadas ou em conflito incorrem no equívoco de rivalizarem com
o professor(a), inibindo com isso um esboço primeiro de iniciati-
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va exogâmica e colocando sobre a criança um peso demasiado
de culpabilidade por estar vinculando-se a um outro.
Na Terceira Infância ocorre o chamado Estágio das Operações Concretas, mais ou menos dos 7 aos 11 anos: a criança já
possui uma organização mental integrada, pois todos os sistemas de ação reúnem-se integradamente. Piaget fala em operações de pensamento ao invés de ações. O indivíduo é capaz
de ver a totalidade de diferentes ângulos. A criança conclui e
consolida as conservações do número, da substância e do peso.
Apesar de ainda trabalhar com objetos, agora representados, a
flexibilidade de pensamento permite um sem número de aprendizagens por parte da criança. O conflito básico neste período é
o de atividade x inferioridade (7-11 anos) e corresponde ao chamado Período de Latência para Freud, conforme já descrito antes (repressão de instintos sexuais pelo temor a castração e com
fins sublimatórios e civilizatórios).
O desenvolvimento considerado infantil seria até este momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infância
iria até os 10 anos de idade, enquanto o Estatuto da Criança e do
Adolescente, no Brasil, esse mesmo período iria até os 12 anos.
Embora não tenha sido nosso propósito inicial, pensamos
que seria importante dizer que a fase seguinte é o período de
transição conhecido como adolescência. Para Piaget, no estágio
das operações formais, mais ou menos dos 12 anos em diante,
ocorre o desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato.
A criança se liberta inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora com a forma (em contraposição ao
conteúdo), situando o real em um conjunto de transformações.
A grande novidade do nível das operações formais é que o sujeito torna-se capaz de raciocinar corretamente sobre proposições em que não acredita, ou que ainda não acredita, que ainda
considera puras hipóteses. É capaz de inferir as consequências.
Têm início os processos de pensamento hipotético-dedutivos.
Os que tiveram a experiência de se apaixonar pela primeira vez
na vida, isto foi um momento adolescente em que as operações
formais piagetianas foram experimentadas com toda intensidade, principalmente contrastando com o período cognitivo an-

terior de pensamento concreto. Esta é mais uma das mudanças
significativas nesse momento da vida. Teríamos muito mais coisas a salientar sobre adolescência, porém isto estaria mais bem
posto se dedicássemos um capítulo separado.
Atualmente, vivemos um período em que a sociedade e
a cultura sofrem intensas e rápidas mudanças de paradigmas
que incidem poderosamente na nossa existência. É importante àquele que se propõe a educar uma criança estar disposto a
integrar conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil em
sua prática. Na psicologia temos um conceito chamado “regressão a serviço do ego”, particularmente penso que é fundamental
aos professores terem conhecimento dele, pois o exercitam diariamente em sala de aula. Regressão a serviço do ego, na relação
professor-aluno, significa a capacidade de o professor (adulto)
funcionar psiquicamente em dois níveis, ocupando formalmente o de professor (adulto) e o da idade de seus alunos (crianças).
Não é raro ouvirmos dos professores, por exemplo, dizer que
adoram trabalhar com adolescentes e que teriam dificuldades
de trabalhar com educação infantil, ou o contrário, adoram trabalhar com os pequeninos e não se imaginam trabalhando com
uma turma de adolescentes. Saber disso significa que o professor se conhece, não precisa culpar-se por isso, e mais, seria fundamental se pudessem ter um espaço na instituição que respeitasse esses aspectos, pois os níveis de satisfação para com seu
trabalho poderiam estar mais acessíveis.
Para finalizar, uma vez ouvi que: “aos filhos devemos dar
raízes e asas”. Embora seja uma metáfora um pouco incoerente,
ela se presta muito bem para pensarmos a tarefa de cuidar e
educar uma criança ou adolescente. Raízes seriam de onde vão
nutrir-se e sempre terão para onde voltar. Asas para alçarem
voos, inclusive mais altos que os dos pais. Se dermos muitas “raízes”, ficarão dependentes, não irão muito longe. Se dermos muitas “asas”, poderão perder-se ou andar sem rumo, sem sentido.
No processo do desenvolvimento humano, para que crianças e
adolescentes se desenvolvam saudavelmente são necessários
proteção e segurança por parte dos ambientes que lhes cuidam.
O equilíbrio da proteção e do cuidado é da ordem que não su-
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foque e não restrinja o amplo amadurecimento, permitindo um
viver criativo. Estendendo isto para o ambiente escolar, vamos
desfechar com as palavras do Rubem Alves:
“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob
controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram
de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O
que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não
pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”

10

Ainda É Necessário Falar
sobre Sexo na Escola?

Cleon Cerezer
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D

epois de ficar sabendo que livros sobre sexualidade para
crianças tinham sido retirados da estante da biblioteca e
guardados arbitrariamente pela direção de uma escola de ensino fundamental num armário trancado foi que eu pensei o
título deste capítulo. Um absurdo! Cada um lida como pode
com suas realidades, mas cabe a todos que se defrontam com
tais realidades poder pensar e posicionar-se sobre elas. Ainda é
(muito) necessário falar de sexo no ambiente escolar. “Uma pesquisa antiga do Instituto Datafolha, realizada em dez capitais
brasileiras e divulgada em junho de 1993, constatou que 86%
das pessoas ouvidas eram favoráveis à inclusão de Orientação
Sexual nos currículos escolares.” (PCN, 2001, p.111)
Procuramos trazer neste artigo, como fundamentação, um
trabalho (Suplicy, 1995) do reconhecido GTPOS (Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual), de São Paulo, e outro
que deveria realmente estar contemplado nos currículos for-
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mais das salas de aula, ou seja, os chamados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), editados pelo Ministério da Educação
Brasileiro.
O objetivo deste capítulo não é de forma alguma ser inédito, muito já se tem produzido sobre este assunto em vários sentidos, tanto no de informação quanto no de formação, porém
efetivamente pouco se vê nas escolas uma prática pedagógica e
educativa realmente transversalizada pelas questões referentes
à sexualidade. Isto é preocupante!
“As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas
etárias. Ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos profissionais da escola. Essas práticas se
fundamentam na ideia de que o tema deve ser tratado exclusivamente pela família.” (PCN, 2001, p.112)
“Por vezes a escola realiza o pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos deixem sua sexualidade fora dela.” (PCN,
2001, p.113)

Impossível mesmo! E eu diria mais, em nome de uma dicotomia imposta historicamente, como se toda sexualidade pudesse ficar de fora das nossas vidas e ambientes que frequentamos, privilegia-se ainda a mente em detrimento do corpo,
como se o processamento mental fosse a parte nobre e o corpo,
o organismo em si, ficasse relegado à inerência de uma necessidade.
Quando Freud, no século passado, foi convidado para ministrar conferências nos Estados Unidos, ele teria dito que estava
levando a “peste” para a América, teria referido isto porque estavam pedindo para ele vir falar sobre sua teoria do desenvolvimento psicossexual infantil. Pensando que “cada sociedade cria
conjuntos de regras que constituem parâmetros fundamentais
para o comportamento sexual de cada indivíduo” (PCN, 2001,
p.117), quando nos propomos a realizar um trabalho transversalizado pelas questões da sexualidade, não podemos temer estar
sempre levando, em nossa práxis, a peste (no sentido freudiano)
e a atitude contínua de comprometimento com o cuidado e a
proteção de crianças e adolescentes.

Ainda É Necessário Falar sobre Sexo na Escola?

Adolescência e Sexualidade
Possuímos um organismo que nos possibilita o acesso ao
psiquismo, um corpo que nos permite acesso à alma. Não podemos fugir disso. Desde que nascemos, vamos amadurecendo
eroticamente, passando por fases (ver capítulo anterior) e constituindo uma identidade. Na “exploração do próprio corpo, na
observação do corpo de outros, e a partir das relações familiares é que a criança se descobre num corpo sexuado de menino
ou menina.” (PCN, 2001, p.121). O momento adolescente é, por
exemplo, a culminação de nosso amadurecimento físico sexual
secundário, ou seja, um período de transformações biopsicossociais que determinam um momento de transição do conhecido mundo da infância ao tão desejado e temido mundo adulto.
A adolescência é caracterizada por inúmeros elementos,
dos quais podemos referir alguns: a perda do corpo infantil, dos
pais da infância e da identidade infantil; a passagem do mundo endogâmico ao universo exogâmico; a construção de novas
identificações assim como de desidentificações; a reorganização de novas estruturas e estados de mente; a aquisição de
novos níveis operacionais de pensamento (do concreto ao abstrato) e de novos níveis de comunicação (do não verbal ao verbal); a apropriação do novo corpo; vivência de uma nova etapa
do processo de separação-individuação; a construção de novos
vínculos com os pais, caracterizados por menor dependência e
idealização; a primazia da zona erótica genital; a busca de um
“objeto” amoroso; a definição da escolha profissional; enfim, de
muitos outros aspectos que seria possível seguir citando, mas,
em síntese, da organização da identidade em seus aspectos sociais, temporais e espaciais, pois se pudéssemos resumir muito
sucintamente o período adolescente, diríamos em uma palavra
– identidade.
As transformações da adolescência ocasionam flutuações
que se caracterizam por momentos progressivos – em que predomina, entre outros aspectos, o processo secundário, o pensamento abstrato e a comunicação verbal – e momentos regressivos – com a emergência do processo primário, da concretização
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defensiva do pensamento e a retomada de níveis não verbais de
comunicação.
Momento de vida que, caracterizado por uma busca constante de diferenciação, discriminação e consecução de uma
identidade, deve ser vivenciado com “flexibilidade”, ou seja, o
ambiente que tem um adolescente no convívio deve permitir
esta experiência vital de forma flexível, que não significa nem
permissividade muito menos repressividade. É poder dar-se
conta de que na família em que há adolescentes toda a família
adolesce. Superar este momento para conquistar amadurecimento é o desafio.
Com relação ao aspecto da sexualidade, propriamente
dita, na adolescência temos de pensar a partir da puberdade
(modificações biológicas) e das mudanças psicossocioculturais
que estão implicadas no processo adolescente. Puberdade é um
processo biológico que inicia em torno dos 9 anos de idade e se
estende até em torno dos 14 anos. Como fenômeno orgânico de
maciço desenvolvimento hormonal é o que origina os chamados “caracteres sexuais secundários”. Percebemos que o adolescente após esse processo já estaria maduro organicamente para
exercer sua genitalidade, porém cabe pensar neste momento
se estaria “pronto” para viver a plenitude de sua sexualidade...
Sabemos que genitalidade e sexualidade não são sinônimos, ou
seja, a primeira significa o ato puro de uma relação sexual, enquanto o segundo é muito mais abrangente, englobando além
do ato da relação sexual também todo o envolvimento afetivo
necessário para a completude de uma relação amorosa. Genitalidade é o que temos entre as pernas e sexualidade é o que temos
entre as orelhas.
A identidade sexual, que começa a se organizar desde o
nascimento, adquire sua estrutura, seu perfil definitivo na adolescência. É nesta etapa da vida que ocorre, por exemplo, a passagem da bissexualidade básica (infantil) para a heterossexualidade (adulta). Este processo integra a vivência do indivíduo de
maneira muito significativa tanto em termos externos (sociais,
culturais) como internos (pessoais, afetivos).

Ainda É Necessário Falar sobre Sexo na Escola?

Espaço Escolar e Sexualidade
Torna-se fundamental o respeito a diversidade sexual, de
desejos sexuais, orientações sexuais, de expressões de afeto...
Os preconceitos e tabus precisam ser questionados e colocados
em discussão de forma esclarecedora.
“Informar é importante, mas não é suficiente para mudar
comportamentos. Os preconceitos impedem a utilização de
informações, a adoção de comportamentos preventivos, o
exercício da liberdade e o relacionamento de igualdade entre gêneros. Por isso, muitos jovens encontram dificuldade em
processar os conhecimentos recebidos; outros, devido a medos e conflitos, não conseguem utilizá-los adequadamente.
Daí a importância do espaço de discussão em grupo acompanhado de um adulto esclarecido, o que ajuda a elaborar as
ansiedades relacionadas à sexualidade.” (Suplicy, 1995)

Cabe aqui, mais uma vez, enfatizar uma diferença: é que
educação sexual tem a ver com toda a vida, num processo contínuo de amadurecimento, e orientação sexual tem a ver com
conhecimento formal e sistematizado (informação) a ser trabalhado pelos educadores-professores com seus alunos e pelos
educadores-pais com seus filhos. “Ao transformar-se constantemente, o educador proporciona as condições para também o
educando se transformar: a construção da autoestima; a elaboração do pensamento crítico e criativo; a promoção do respeito
e da solidariedade”(Suplicy, 1995, p. 17) tornam-se ferramentas autônomas na passagem de conhecimento para crianças e
adolescentes. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais,
a orientação sexual transversalizada nos currículos deveria tratar a sexualidade nas séries iniciais visando “permitir ao aluno
encontrar na escola um espaço de informação e de formação.”
(PCN, 2001, p.107)
Com relação à sexualidade no ambiente escolar, o que
está faltando é atitude. Atitude no sentido de quebrar barreiras
principalmente pessoais e poder deixar-se envolver sadiamente com causas que fazem sentido para a vida dos indivíduos.

89

90

Au t o r i d a d e e M a l - e s t a r d o E d u c a d o r

Ainda É Necessário Falar sobre Sexo na Escola?

“O trabalho de Orientação Sexual na escola é entendido como
problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de
conhecimentos e de opções para que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho.” (PCN, 2001, p.121)
O envolver-se, aqui posto, é algo que parte do embasamento pessoal, da curiosidade, da capacidade criativa e principalmente da preocupação em criar um tempo e um espaço
para o desenvolvimento do “infans” num ambiente protegido e
seguro. Não queremos parecer prolixos e nem muito teóricos.
“Experiências bem-sucedidas com Orientação Sexual em escolas que realizam esse trabalho apontam para alguns resultados
importantes: aumento do rendimento escolar (devido ao alívio
de tensão e preocupação com questões da sexualidade) e aumento da solidariedade e do respeito entre os alunos.” (PCN,
2001, p.122)
Quando juntamos um grupo de pessoas na escola (professores, diretor, orientador educacional, supervisor pedagógico, psicólogo, pais...) para estudar um tema para elaborar e
executar um projeto, temos de saber que nem todos ficarão até
o fim, nem todos concordarão, nem todos participarão como
gostariam inicialmente. Portanto, a primeira atitude é não desistir, poder persistir para abrir espaços externos e internos nas
instituições e nas pessoas para que se não ajudarem a desenvolver, não atrapalhem que o projeto seja desenvolvido. Lembrando que um “trabalho de Orientação Sexual deverá, portanto, se
dar de duas formas: dentro da programação, por meio dos conteúdos já transversalizados nas diferentes áreas do currículo, e
extraprogramação, sempre que surgirem questões relacionadas
ao tema.” (PCN, 2001, p.129)
Inclusive, dentro da programação já pode ser formalizado “além da transversalização já apontada, a Orientação Sexual
comportar também uma sistematização e um espaço específico. Esse espaço pode ocorrer na forma de uma hora-aula semanal para os alunos...” (PCN, 2001, p.129). Espaços têm de ser criados e, principalmente, mantidos. A equipe deve estar atenta aos
acontecimentos na escola que indicam a necessidade de uma
ação emergente, por exemplo, como numa escola de ensino

médio em que um grupo de alunos desenhou um pênis numa
carteira da sala de aula e foi encaminhada a situação para, além
de reparar o “dano” na carteira (atitude disciplinar), um momento de reflexão sobre sexualidade e os alunos pediram orientações sobre o uso da camisinha, possivelmente por isso é que
desenharam um pênis para que a escola visse e fizesse a leitura
do que eles estavam precisando naquele momento. A ação adolescente é o correlato da fala. Uma fala só tem sentido se há uma
escuta que lhe dê forma.
Uma equipe de trabalho é importante que tenha tempo
para se reunir, que haja uma preocupação concreta com a causa
que está querendo trabalhar e que as dificuldades sejam motores para fortalecer a união da equipe. Alguns dos objetivos,
conforme os PCNs, da Orientação Sexual ao fim do Ensino Fundamental seria:
1. Compreender a busca de prazer como uma dimensão
saudável da sexualidade humana;
2. conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde
como condição necessária para usufruir de prazer sexual;
3. identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do outro;
4. proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos
ou exploradores;
5. reconhecer o consentimento mútuo como necessário
para usufruir de prazer numa relação a dois;
6. conhecer e adotar práticas de sexo protegido, ao iniciar relacionamento sexual;
7. desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade;
8. procurar orientação para a adoção de métodos contraceptivos.
Nosso intuito aqui foi, de forma despretensiosa e nada inovadora, pensar numa resposta possível a pergunta título deste
texto. Despretensiosa e nada inovadora é porque já sabemos o
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caminho de “o que fazer” para trabalhar esse tema no espaço
escolar; resta-nos comprometimento e atitude no sentido de
empreender tais projetos continuadamente.
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Família e Contemporaneidade:
Um Olhar Psicanalítico

SUPLICY, Marta et al. Sexo se aprende na escola. São Paulo: Olho
d’Água, 1995.

José Outeiral

O

s textos nos quais Sigmund Freud aborda as questões relacionadas à cultura, especialmente aqueles escritos após a
década de 1920, nos revelam uma preocupação crescente com
os grupos, com a família e com a cultura. Ao definir, em Além do
Princípio do Prazer (FREUD, 1920), por exemplo, a função da mãe
como escudo protetor, ele nos dá um dos inúmeros exemplos
encontrados em sua obra da importância daquilo que Donald
Winnicott conceituará como ambiente facilitador, a família e a
sociedade.
É evidente que a psicanálise, centrada especialmente no
complexo de Édipo e pelos acontecimentos pré-edípicos, é perpassada pelos acontecimentos emocionais, resultado da interação entre realidade e fantasia ocorrida no âmbito do grupo
familiar. Por outro lado, é oportuno não esquecer, como está escrito em um pé de página do Caso Dora, que Freud nunca abriu
mão integralmente do trauma da sedução; o conceito de fanta-
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sia, que se seguiu à teoria do trauma da sedução, não é incompatível com acontecimentos reais. A percepção da realidade,
como sabemos, é, então, influenciada pelos avatares do desenvolvimento e dos processos maturacionais – a neurose infantil,
por exemplo – ocasionando contatos tanto com objetos subjetivamente concebidos como com objetos objetivamente percebidos e propiciando um espaço de transicionalidade. Espaço este
onde acontecem os objetos e fenômenos transicionais, terceiro
espaço, espaço paradoxal, que não pertence nem ao bebê nem
à mãe e, ao mesmo tempo, a ambos. Espaço que propicia o ingresso no Real. Espaço de repouso, de amorfia, do gesto espontâneo, da criatividade e da criação da cultura (Outeiral, 2003).
Sigmund Freud era um homem erudito, conhecedor da
cultura, que viveu dentro de um contexto familiar específico:
uma família judia pequeno-burguesa, na Viena do fin-du-siècle
XIX e nas primeiras décadas do século XX. Seu olhar, como não
poderia ser diferente, tem este viés. Seus biógrafos escreveram
detalhadamente sobre este tema e é desnecessário que eu me
estenda além desta breve observação.
É no conceito de desamparo, que considero de extrema
significação na obra de Freud, tanto do ponto de vista teórico
como clínico, que encontramos outra amarração que inevitavelmente nos leva à importância da família em seu pensamento.
Donald Winnicott, freudianamente, escreveu que “não existe
esta coisa de um bebê sem uma mãe”; eu acrescento, não sendo
nada original, que não existe mãe sem pai e que mesmo a ausência deste é, paradoxalmente, uma presença marcante. Sigo a
linha de pensamento de Donald Winnicott que ao escrever que
não existe bebê sem mãe está também registrando que não
existe mãe, nem bebê, sem pai, sem família.
Até agora é provável que o leitor não tenha encontrado
nenhuma novidade na leitura deste breve ensaio: peço um pouco mais de paciência. O que quero trazer é que Sigmund Freud
deu, sim, importância não só ao mundo interno e à fantasia, mas
reconheceu também a existência da mãe e do pai reais. Com a
série complementar (1916) ele nos permite mais uma articulação
do que escrevo. Na conhecida boutade de Donald Winnicott (o

mais freudiano dos psicanalistas nascidos na Inglaterra, provoco), quando ele lembrou aos membros da Sociedade Britânica de Psicanálise que, a despeito das discussões que estavam
sendo travadas, em torno das controvérsias Klein-Anna Freud,
Londres estava sendo bombardeada naquele momento pelos
nazistas. Ele registrou a importância do Real, reafirmando, assim, como sempre o fez, sua filiação freudiana. A família é real:
sua percepção, entretanto, nem sempre o é.
Pelo que escrevo quero gizar o óbvio: o ser humano depende em seu desamparo, físico e psíquico, de aspectos que ele
irá progressivamente integrando através da personalização, de
um “ambiente facilitador” (“mãe suficientemente boa” ou “mãe
devotada comum”) que se revele “suficientemente bom”. Vou
poupar o leitor de uma “revisão da literatura” e falar de minha
experiência clínica. Creio que agora posso seguir adiante, após
ter trazido estas considerações.
A clínica do cotidiano nos permite constatar que, efetivamente, uma série de paradigmas e valores de nossa sociedade,
circunstâncias que se mantiveram relativamente estáveis no decurso de várias gerações que nos antecederam, estão sendo contestados, modificados e, mesmo, substituídos por outros muito
diferentes. Esta observação pode ser descrita como o “advento”
da condição pós-moderna (ou “...a lógica cultural do capitalismo
tardio”, como define F. Jamelson), ou seja, a etapa intermediária entre o “esgotamento” da Modernidade e o período que a
irá suceder e que não sabemos, exatamente, como será. Prefiro, entretanto, usar as expressões alta modernidade ou cultura
contemporânea. Peço ao leitor que considere que as condições
de nosso país dificultam a utilização da expressão condição pósmoderna, pois a Modernidade nem bem se instalou entre nós.
Na sociedade humana, desde os seus primórdios, sempre
foi assim: durante certo espaço de tempo, às vezes, abrangendo alguns séculos, uma série de elementos sociais, econômicos
e culturais permanece aparentemente estável até que em um
determinado momento, que poderá ocupar algumas gerações,
ocorre uma “ruptura”, surgindo momentos de instabilidade, incertezas e mudanças bruscas, e após uma nova etapa se esta-
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belece. Foi assim, por exemplo, ao final do Medievo, em torno
dos séculos XV e XVI, quando a Modernidade começou a se estruturar.
É possível, pensam alguns autores, que estejamos vivendo
um “terremoto” – a condição pós-moderna –, período de transição entre a Modernidade e o que a irá suceder... logo surge a
pergunta sobre quais fatores provocam estas “mudanças”. Voltemos, por breves instantes e com uma lente de maior aumento,
até à Idade Média, caracterizada, especialmente, pela estrutura
feudal e por uma visão de mundo teológica. O desenvolvimento do comércio trazido pelas grandes navegações, o avanço
do conhecimento científico sobre a interpretação teológica do
mundo, a razão contra o misticismo, o desenvolvimento das
cidades e do comércio (surgem os “burgos”, as cidades, muitas
vezes cidades-estados, e os burgueses, uma nova classe social)
provocam rupturas e mudanças. A invenção da imprensa (a descoberta de J. Gutemberg [1397-1468]) colocou o conhecimento
obtido por meio de livros e da Bíblia – a primeira Bíblia impressa
surgiu em 1454 – ao alcance de muitos. O que antes era restrito
ao trabalho dos monges copistas e que permanecia na posse da
Igreja, originando transformações que o livro de Humberto Eco,
O nome da rosa, relata de forma magnífica. São inúmeras as novas condições e na esteira deste processo surge a Reforma Protestante; enfim, um sem-número de fatores sociais, econômicos
e culturais se modificou. Houve um esvaziamento do Medievo
nos séculos XV, XVI e XVII e o nascimento e desenvolvimento da
Modernidade. A Modernidade que é representada, por exemplo, pelo ideário da Revolução Francesa de 1779 – liberdade,
igualdade e fraternidade – propiciou o surgimento da Revolução Industrial, a noção de Estado nacional, o respeito pelas leis
constitucionais e pelo cidadão, uma ênfase sobre a razão e no
conhecimento científico, o estabelecimento da “família burguesa”, configurando uma visão de mundo considerada como o Iluminismo, período das luzes, em oposição à chamada idade das
trevas, a Idade Média.
Neste período um novo conceito de família, a família burguesa, surge, como descreve Philippe Ariès. A própria arquite-

tura doméstica se modifica, aparecendo a ideia de privacidade
e, por exemplo, os quartos de dormir, o que não existia, praticamente, até então; todos costumavam dormir em uma mesma
peça, adultos, crianças e visitantes ocasionais, próximos ao local
das refeições, espaço aquecido. A privacidade está ligada à crescente noção de indivíduo; cada pessoa buscando, agora, uma
individualidade, ser “diferente”, único: um sujeito.
Nos últimos cem anos a humanidade acumulou uma
quantidade tal de novos conhecimentos como, talvez, nunca tenha acontecido antes. Foi possível filmar o primeiro voo de um
aparelho mais pesado que o ar, com Santos Dumont e o XIV Bis,
em Bagatelle, e antes de completar um século filmar o homem
pisando a lua. As possibilidades de comunicação tornaram-se
fantásticas e a cibernética nos deu novas dimensões nos relacionamentos e na busca de informações. Os teóricos que estudam
a pós-modernidade nos falam do apagamento da noção de sujeito, substituído pela pessoa-coisa, um gadget. Estes autores comentam sobre o final da história. Referem sobre a fragmentação
da cultura, da banalização e do descartável. Agora temos um
hipercorpo, constituído por próteses eletrônicas que nos ligam,
nos mantêm on-line, em um mundo globalizado. Globalização
que globaliza também o desejo. A cultura da banalização e do
descartável é evidente. O tempo fast nos apresenta uma geração delivery. Enfim, não pretendo sobrecarregar o leitor com o
já conhecido, mas colocar os fatos que nos auxiliarão a pensar
melhor as condições do sujeito contemporâneo e das estruturas
familiares que se constituem no seu “ambiente facilitador”, como
escreveu Donald Winnicott.
Vejamos, então.
Na década de setenta (século XX), as questões familiares
nos conduziam a refletir sobre a passagem da família patriarcal
para a família nuclear. Devemos considerar nestas mudanças
múltiplos fatores, dos quais quero referir dois. Primeiro o crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos à custa de
um intenso fluxo migratório vindo das zonas rurais, na década
de 1940-50. O Censo Demográfico Brasileiro, nessa ocasião, revelava que aproximadamente 30% da população vivia nas gran-
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des cidades, enquanto 70% da população habitava pequenas
cidades e o campo, situação que se inverte na passagem para o
século XXI, quando 80% da população está nos grandes centros
urbanos e apenas 20% nas zonas rurais e pequenas cidades. Em
segundo lugar o ingresso da mulher no mercado de trabalho.
A família patriarcal constituída por grupos familiares reunindo
diversos graus de parentesco (avós, tios, primos etc.), habitando
espaços próximos e, muitas vezes, participantes de uma mesma
atividade produtiva, oferecia à criança e ao adolescente uma
rede familiar de proteção, no caso de dificuldades por parte dos
pais, assim como um maior número de modelos para identificação (mais uniformes, coerentes e estáveis e pertencentes a uma
mesma cultura). Este grupo familiar é próprio das zonas rurais e
dos pequenos vilarejos do interior. Com a rápida migração para
os grandes centros urbanos, passamos a encontrar a família nuclear, constituída por um casal (ou somente pela mãe, em pelo
menos um terço das famílias) e um ou dois filhos, longe do grupo familiar de origem, anônimos, desenraizados de suas culturas. Esta multidão, paradoxalmente, dá ao indivíduo desamparo
e isolamento. Nas famílias mais pobres é geralmente a avó que
se faz a cargo das crianças, estando os pais, ainda adolescentes, na vida das ruas. É exatamente nesta década que crianças
e adolescentes passam a chamar de “tios” os adultos em geral e
os professores em particular. Estes novos “tios” penso que representam uma tentativa de reconstituição de laços de parentesco,
revelando uma esperança que permite sustentar, pelos menos
por algum tempo, o desamparo. Crianças, adolescentes e seus
pais em busca de uma família “perdida”.
Na década de 1980, as questões diziam respeito às novas
configurações familiares: famílias reconstituídas, com filhos de
casamentos anteriores e do novo casamento, tendo este fato
social o reconhecimento com a lei do divórcio. Certamente,
nas décadas anteriores, em uma sala de aula poucas crianças
tinham os pais separados, enquanto hoje este é um fato comum. As questões relacionadas às perdas de vínculos passam
a se tornar muito importantes. O conceito de tendência antissocial, de Donald Winnicott, resultado da deprivação (perda de

um cuidado que foi experimentado) adquire muita atualidade.
A “delinquência” (do latim de-linkare, perda de vínculo), tendência antissocial que não encontrou atendimento, ocupa vários
espaços sociais.
Nos últimos anos surge, então, uma série de diferentes
configurações familiares. Cada criança, em uma sala de aula,
traz uma experiência cultural familiar própria. O desenvolvimento tecnológico aporta muitas possibilidades para a concepção de um bebê, abrindo, por exemplo, a porta para as questões
derivadas das famílias homoparentais. A mulher obtém, por desejo e/ou necessidade, uma definitiva inserção no mercado de
trabalho e o tempo de convivência com os filhos se torna menor do que nas gerações anteriores. Berçários, creches e escolas
infantis se tornam necessários para pais que “terceirizam”, cada
vez mais, os cuidados parentais. A função paterna é cada vez
mais inexistente nos grandes centros urbanos.
Este período de desamparo e de banalização da violência
em nossa sociedade revela uma encruzilhada entre civilização
e barbárie que atinge em cheio as estruturas familiares. Muitos
problemas de desenvolvimento e de sofrimento emocional passam por estas condições: as “patologias do vazio”, as “estruturas
narcísicas”, os borderlines, o sentimento de “não ser” e de “invisibilidade”, as adições a substâncias psicoativas e as adições a pessoas, entre outras condições, permitem pensarmos em “patologias da contemporaneidade”.
As identificações muitas vezes patológicas (nem todas
as identificações, como sabemos, são estruturantes) atingem
crianças e adolescentes. Estes últimos, buscando seu processo identificatório, como é natural, na sociedade, mais do que
na própria família, encontram representantes sociais que não
oferecem valores éticos e morais adequados. O desamparo nas
etapas iniciais do desenvolvimento e dos processos de maturação, a falência da função paterna e as identificações patológicas respondem, dentre outros fatores, por estas condições. Há
dificuldades no estabelecimento de limites, entendidos aqui
como holding ou função continente. Holding, não esqueçamos,
é espaço e limite, elemento feminino puro, “ser”, e também,
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necessariamente, elemento masculino puro, “fazer”. Sem estes
elementos a capacidade de pensar está prejudicada e teremos
a descarga de impulsos diretamente na ação, sem intermediação do pensamento: comunicação pela ação, agir para sentir-se
vivo. Em lugar do “penso logo existo” de Descartes temos o “ajo
logo existo” ou “mato logo existo”. Estes acontecimentos atingem
os jovens de diferentes classes sociais.
•

Na década de setenta, generalizando, a criança se tornava púbere (fenômeno biológico) e, então, adolescia
(acontecimentos psicossociais).

•

Na década de oitenta, a puberdade e adolescência
eram observadas concomitantemente.

•

Nos últimos anos observo uma conduta adolescente
(interesse pela sexualidade genital, contestação das
normas e combinações da família e da escola, preocupação exagerada pelo corpo etc.) em indivíduos ainda não púberes, antes dos dez anos, com sete ou oito
anos de idade.

Penso, inclusive, e não vejo originalidade nisto, que o
conceito de infância, como período de desenvolvimento com
direitos e necessidades específicas, estabelecido pelo Iluminismo, sofre o risco de profundas transformações. Alguns autores
referem sobre a desinvenção da infância inclusive, sobre a desinvenção do brincar.
Minha intenção foi convidar o leitor a realizar algumas reflexões sobre as diferentes configurações e possibilidades que
envolvem as questões familiares. Não busco a linearidade ou a
estrutura acadêmica. Escrevo como se estivesse falando. Espero
que o leitor, durante a leitura, construa seu próprio texto; que
traga suas ideias e expresse suas discordâncias. O que escrevi
deverá ficar numa curva do caminho.

Família e Contemporaneidade: Um Olhar Psicanalítico
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Breve Panorama do
Histórico da Escola

Cleon Cerezer

A

partir do momento em que aprender pressupõe a ideia de
um outro implicado, pensamos que a educação é algo que
existe desde que os seres humanos interagem uns com os outros. Do latim educere, educar significa crescer para maturidade,
enquanto escola, do latim schola, e do grego skhole significa
lazer. Escola deve contemplar um tempo e um espaço em que
prazerosamente crescemos na interação com outros para a maturidade.
Neste momento, o objetivo é fazer uma linha de tempo
– um recorte – partindo do que podemos considerar “início” da
civilização e chegar até os momentos atuais da organização escola. Seremos o mais objetivo possível a fim de possibilitar uma
visibilidade rápida da evolução da escola.
Conforme Capelli (2003):
●● Primórdios da civilização: Escolas espontâneas – feiticeiros,
curandeiros e anciãos transmitiam oralmente seu conheci-
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mento para os jovens em qualquer hora ou lugar, sem instituições, ou seja, transmissão de conhecimento desprovida
de sistematização.
No século V a.C.: A transmissão espontânea de informações
passa por um processo de organização que tira a educação
da responsabilidade exclusiva dos pais. “Os Sofistas gregos
cuidavam da educação de seus discípulos de forma mais organizada e sistematizada. Eles andavam com os jovens discutindo questões filosóficas e de conhecimento.”
Na Grécia Antiga: A Escola Elementar, como era chamada,
não tinha um espaço físico, um prédio. Acontecia nas ruas,
nas praças, na entrada de templos.
Durante o avanço do Império Romano: Os romanos criaram
o que seria o “primeiro” edifício da escola. O objetivo era
impor seus costumes e valores aos povos dominados, construíram espaços para as crianças reunirem-se para receber a
típica educação romana.
No período medieval: A educação estava restrita às igrejas.
“Os salmos eram ensinados em monastérios, abadias e templos.”
No ano de 787: Carlos Magno, o Rei dos Francos, que depois no ano de 800 foi “coroado Imperador do Ocidente”,
ordenou que todos os monges e sacerdotes estudassem as
letras. Todos os mosteiros haviam de ter uma escola onde
fosse ensinado: aritmética, geometria, escrita, música, canto
e salmos.
Até o século XIV: A educação “permanece nas mãos dos
monges e com acesso restrito à elite”.
A partir do século XVII: O início da sistematização e disseminação do ensino só ocorreu com o lançamento da obra
“Didactica Magna – A Arte de Ensinar Tudo a Todos, escrita em
1632 pelo francês Comenius, que se tornaria a base de todo
o pensamento pedagógico da época. Pela primeira vez, havia uma estruturação do sistema de ensino com a divisão da
escola em níveis e com ritmos de ensino que se adequassem
às idades e possibilidades das crianças.” Iniciava-se também
a ideia de democratização da educação.

Breve Panorama do Histórico da Escola

●● No século XVIII: Áustria e Prússia tornaram-se os primeiros
países a investir na Escola Estatal, criando assim o conceito
de ensino público. O conceito de transferir para a escola a
responsabilidade de cuidar das crianças foi disseminado no
período da industrialização que ocorreu no século XVIII, na
Inglaterra e no século XIX, no resto da Europa, Estados Unidos e Japão.
A seguir, uma síntese sobre a História da Escola Pública no
Mundo, elaborada pelo Programa Treinamento Folha, publicada
no site Folha Online, em 24/06/2005 (texto na íntegra):
●● Século XVI
• Influências dos ideais humanistas do Renascimento.
• Reforma Religiosa – Martinho Lutero prega a educação para todos poderem ter acesso ao conteúdo da
Bíblia.
• 1524 – Lutero escreve e distribui a “Carta aos regedores de todas as cidades alemãs para que estabeleçam
e mantenham escolas cristãs”.
●● Século XVII
• Evolução das ideias pedagógicas.
• 1619 – 1o Estatuto Escolar – Ducado de Weimar.
• 1642 – Criada a 1a regulamentação do ensino público,
no Ducado de Gota (Alemanha).
• 1642 – 1a Lei Escolar norte-americana.
●● Século XVIII
• Século das Luzes.
• 1717 – Frederico Guilherme I fala pela primeira vez do
princípio da obrigatoriedade.
• 1763 – La Chatolais publica “Ensaio da Educação Nacional”, texto que fala sobre a laicidade da escola, e do
objetivo de formar cidadãos úteis.
• 1789 – Revolução Francesa: Igualdade, Liberdade, Fraternidade.
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•

•

Declaração Universal dos Direitos do Homem: Educação do Cidadão para si mesmo e para a pátria. A educação passa a ser vista como um direito.
Abril de 1792 – Condorcet apresenta à assembleia da
França pós-revolução seu “Relatório e projeto de decreto”. Alguns pontos principais: Universalização do
ensino; Ensino gratuito em todos os graus; Escola laica; Conteúdo independente de forças políticas e poder estatal.

●● Século XIX
• Revolução Industrial.
• Século em que se estabelece os grandes sistemas
nacionais de educação nos países europeus e ame
ricanos.
• 1833 – Lei de Guizot, base da organização escolar francesa.
• 1850 – Estabelecida a escola pública primária nos EUA.
• 1860 – Implantação dos “Jardins de Infância” na Alemanha.
• 1870 – Lei proposta pelo ministro Forster (Inglaterra) –
base da educação primária inglesa. Respeita e subvenciona as escolas particulares existentes e cria escolas
públicas onde não houver.
• 28 de março de 1882 – lei escolar de Jules Ferry (França) estabelece de fato a obrigatoriedade escolar e a
laicidade no ensino público primário.
●● Século XX
• 1948 – A Assembleia Geral das Nações Unidas publica
a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Diz o
artigo 26:
Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução
técnico – profissional será acessível a todos, bem como a
instrução superior, esta baseada no mérito.

Breve Panorama do Histórico da Escola

•

•

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção
da paz.
Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

No Brasil, segundo Mauro Cukierkorn (apud Capelli,
2003):
●● Antes de ser colônia: “Antes da chegada dos portugueses
não havia forma educacional organizada. As tradições de
cada tribo eram passadas de maneira não formal pelos anciãos.”
●● 1530: A educação no Brasil começou como forma de dominação dos colonizadores, através dos jesuítas que vieram
catequizar os índios. “O movimento jesuítico, fundado na
Espanha, era um dos baluartes da Contrarreforma e peça
fundamental na disputa com os protestantes pelas novas
almas.” A primeira estrutura “escolar” foi organizada pelos
jesuítas para ensinar a religião aos nativos. A educação do
índio trouxe para eles uma nova visão de mundo, com a introdução da culpa e a negação do prazer. Essa é uma forma
eficiente de dominação cultural: destruir a identidade de
um povo.
●● Período de escravidão: Os negros conseguiram manter sua
cultura e tradição de forma mais intensa que os índios, porque não participaram desse processo educativo protagonizado pelos jesuítas. “Como o processo de escravidão já era
difundido, dizia-se que os negros não tinham alma. A explicação religiosa era de que todos os negros eram descendentes de Caim, que matou Abel, e foi banido.”
●● De 1530 até a metade do século XVIII: O período de dominação dos jesuítas sobre toda e qualquer forma de educação
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no Brasil foi duradoura. Isto foi até o momento em “que o
Marquês de Pombal, considerado um déspota esclarecido,
no período em que esteve no poder em Portugal, acabou
com a dominação dos jesuítas”.
●● Ciclo do ouro (final do século XVII, começo do XVIII): Transformou o cenário da colônia, favorecendo o crescimento
das cidades, gerando um significativo aumento populacional e, portanto, aumentando a necessidade de educar. “Mas
é bom lembrar que a educação estava nas mãos dos religiosos e que a maioria dos senhores brancos brasileiros eram
analfabetos. Quando muito, mandavam seus filhos para ser
educados na Europa e nunca aqui no Brasil.”
●● 15 de outubro de 1827: Dom Pedro I deu o passo pioneiro
para a educação pública primária no Brasil, com uma lei que
organizava a educação das crianças dentro do Império, inclusive tratava dos salários dos professores e do currículo
das escolas. “É por causa desta lei que o dia do professor é
comemorado no dia 15 de outubro”.
●● Período republicano: A partir deste houve realmente maior
disseminação da educação em terras brasileiras, com o surgimento das escolas privadas, controladas por grupos religiosos (católicos, maçons).

tro da sala de aula do ensino fundamental e isto precipita
ainda mais os questionamentos e crises enfrentados, por
exemplo, no preparo e na formação que os professores vinham recebendo em suas graduações.
●● 1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Início
de uma série de mudanças estruturais significativas que ainda estão em fase de acomodação e ajustamento.

Acrescentaria mais pontos que considero chaves para podermos pensar a realidade da escolarização no nosso país nas
últimas décadas, são eles:
●● Década 1980: Aumento considerável no número das então
chamadas “creches” para as mães poderem trabalhar. Início
de uma preocupação com o funcionamento e regulamentação dessas instituições que hoje em dia tornaram-se escolas de Educação Infantil regulamentadas, com propostas
pedagógicas e equipes de profissionais com formações específicas.
●● 1990: Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente – Toda
criança em idade escolar deverá estar frequentando a escola
sob pena de seus responsáveis responderem judicialmente
por isto. Com essa lei uma “nova” população vem para den-

O objetivo aqui foi traçar uma linha panorâmica do processo de formalização da instituição escola para podermos pensar
sobre sua história, sobre a construção e constituição subjetiva
implicada, tanto nos aspectos socioeconômicos quanto culturais. Como viemos a fazê-la e como ela vem nos fazendo. A educação e a escola são construções humanas, portanto, históricas.
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Epílogo

Cleon Cerezer

A CASA E A ESCOLA:
Brincando de Vinícius de Moraes
Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela, não
Porque na casa não tinha chão
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede
Ninguém podia fazer pipi
Porque pinico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na rua dos bobos, número zero.
(Vinícius de Moraes, 1980)10

10
MEIRELES, Cecília e outros. Para gostar de ler. Volume 6: Poesias. Edição Didática.
São Paulo: Ática, 1980.
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Era uma escola muito engraçada,
Não tinha aluno, nem professor, não tinha nada,
Ninguém podia aprender nela não,
Porque a escola não possibilitava imaginação
Ninguém podia confiar na estrutura
Porque a escola não era segura
Ninguém podia ser criativo
Porque na escola o sistema era rígido
Mas era feita com muito discurso
Na rua das queixas, fora de percurso.

Era uma escola muito criativa
Tinha desejo, iniciativa
Ninguém podia paralisar ela não
Porque escola é sempre tempo de transição
Ninguém podia jamais entender
Porque na escola professor e aluno queriam aprender
Ninguém podia se acomodar
Porque a escola era espaço do livre pensar
E era feita sem muito medo
Na rua esperança com inúmeros brinquedos.

