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O ensino hoje 

 

É difícil ser professor em qualquer país, cultura ou época, por se tratar, pela 

sua natureza, de uma atividade desgastante. E é desgastante logo à partida por 

uma simples razão: porque se lida com crianças e adolescentes, com múltiplas 

personalidades e sensibilidades, oriundas de variadas situações económicas, 

sociais, familiares e afetivas. É mais desgastante quando as turmas são grandes. É 

também desgastante porque frequentemente se excede o número de horas 

semanais destinadas ao trabalho não letivo, com planificações, reuniões, produção 

de material didático, etc. Mesmo assim, em circunstâncias normais, a profissão de 

professor não deixa de ser um desafio cativante. 

 

Contudo, é mais difícil ser professor quando os governos e a sociedade 

apresentam múltiplas exigências às escolas, passando para estas muitas das 

responsabilidades que, por tradição, sempre foram das famílias (ou de quem as 

substitui) e destas deveriam continuar a ser. Nestes moldes, o desafio pode perder 

o lado cativante que apresenta, já que esforços suplementares acabam por ser 

exigidos aos professores, sabendo estes de antemão que daí, por norma, nada 

resulta de pedagogicamente válido. Isto conduz à desmotivação. 

 

Entretanto, tudo se complica mais ainda quando se está numa sociedade 

cujos governantes passam a encarar o Ensino como uma fonte de despesas onde 

é preciso cortar, sem ligar a consequências pedagógicas nefastas, quando este 

devia ser um alvo prioritário em matéria de investimento, onde é preciso, 

obviamente, investir. Mas a atitude dos governantes não se tem ficado por aí. Para 

não assumirem as suas responsabilidades, transmitem à sociedade a ideia de que 

o estado em que o Ensino se encontra é da responsabilidade dos professores. E 

aqui chega-se à mentira e ao profundo desrespeito por uma classe que deveria ser 

o pilar mestre da sociedade. 

 

A juntar a tudo isso vem o facilitismo, a sobrevalorização dos infindos 

direitos dos alunos e a secundarização dos seus escassos deveres, a interferência 

excessiva dos pais nas escolas, a sobrecarga de trabalho burocrático exigido aos 

professores, os labirínticos e kafkianos processos disciplinares dos alunos, que 

tantas vezes acabam por ser arquivados, etc. Isto conduz à frustração. 

 

Ora, uma sociedade com professores desmotivados, desrespeitados e 

frustrados é uma sociedade condenada ao fracasso. E esse fracasso não se 

anuncia, é já verdadeiro, não só por causa do modo como o Ensino é tratado, mas 

por causa do modo como outras áreas o são: saúde, segurança, justiça, finanças, 

etc. É nesta sociedade, que os professores concretizam presentemente a atividade 

de ensinar, ou tentam fazê-lo. 


