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QUERIDA PROFESSORA 

ONDE ESTÁ VOCÊ? 

 

Cláudia Moraes
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 Todos nós, mesmo aqueles que não frequentaram a escola, tem uma professora, um 

professor de quem nos lembramos. São figuras que de uma forma ou de outra nos 

atravessaram de alguma maneira, e que deixaram resquícios seus em nós. Eu me lembro da 

minha professora da Classe de Alfabetização e de tantas outras, eu me lembro de pessoas. 

Professores são pessoas; amados, odiados, inspiradores, inesquecíveis, são pessoas.  

 Já faz tempo que professores tem se afastado das salas de aula por problemas 

emocionais
2
. O cenário atual é de desesperança, os relatos no setting tratam da angústia de ter 

de se confrontar com a perda de ideais, professores que não sustentam mais as batalhas 

diárias da sobrecarga das duplas, triplas jornadas de trabalho, ambiente turbulento, 

indisciplina, desrespeito por seu trabalho, entre outras coisas. Sentem-se tristes, sem vontade, 

sem força para encarar seu ofício, dizem-se fracassados por estarem de alguma maneira 

desistindo da educação. 

 Falo de professores, de pessoas que gritam no silêncio da sua rendição massacrante, 

que tiveram sonhos, que investiram em uma formação ou negligenciaram a mesma, que 

anseiam por entender em quê se tornaram, em quê o território escolar se tornou. Encontro 

almas que se reviram no divã consumidos de raiva porque querem ser ouvidos além do 

setting, mas que muitas vezes não conseguem ouvir o seu próprio grito, que dirá seu sussurro 

de vergonha, pois também sentem vergonha por se virem a desistir. 
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 Em outros tempos, o professor era a referência máxima de uma escola, por vezes, 

mais que a própria diretora; ele reconhecia o seu lugar. Linda cena, crianças brigando, 

competindo para ver quem seguraria a mão da professora para desfilar como num cortejo 

pelo pátio da escola, até chegar à sala de aula. Hoje encontro no setting analítico tanto 

crianças como adultos, no caso os professores, um em busca do outro e o pátio de outrora 

parece um deserto em que esses olhares, esses de crianças e adultos, não se cruzam.  

 Há muitas décadas atrás, a professora era aquela moça, aquela mulher que não 

realizou o matrimônio, ou que casou e não teve filhos. Então a querida professora, a tia, era 

vista pelas famílias como a segunda mãe, então respeito nem se discutia, não precisava ser 

questionado. Hoje o professor é um técnico, um profissional, alguém que investe numa 

formação para melhorar o seu fazer profissional, a sua remuneração e isso não exclui afeto, 

porém algo mudou e precisamos analisar isso em um contexto sócio-cultural-político, o que 

não faremos aqui, mas não somos impedidos de refletir. 

 Ao me deparar com essas pessoas encolhidas no divã, estranguladas por sua dor que 

grita sua impotência e que as faz entrar em desespero, porque a tal da perícia pode convocá-

las para retornar ao trabalho, penso que temos muito a pensar, muito a fazer. A educação está 

adoecida, a comunidade atuando no automático, as crianças, quando presentes, procurando 

pela querida professora e ela não está lá, não tem condições de estar lá. 

 Quem teve a oportunidade de estar mais perto de um território escolar, sabe que de 

maneira geral, vivemos o caos, que precisamos ressignificar muitos conceitos e talvez 

devamos começar pelo o quê entendemos sobre o que vem a ser “pessoa”, “sujeito”.  Deixo 

aqui um abraço para a minha professora da Classe de Alfabetização, minha querida 

professora tia Ângela, como representante de todos os professores que estão em meus 

registros psíquicos, afetivos.  


