
Como coordenador de cursos e professor no en-
sino superior (apesar de que há bem menos tempo do
que diversos colegas na instituição em que atuo) tenho
me deparado com uma questão que pode parecer à pri-
meira vista infantil, já que estamos nesse nível de ensino.
Trata-se das faltas e atrasos de nossos alunos.

Sei que existem posições diversas a respeito e
que se trata de um tema controverso, mas todo do-
cente consciente preocupa-se com essa questão e
tenta sensibilizar seus alunos de diferentes formas.
A intenção deste texto é apresentar uma delas, e le-
var os colegas à reflexão, fomentando a busca por
saídas criativas para a problemática.

Das possíveis razões
Deixando de lado a questão do limite de faltas

determinado pela legislação educacional, sabemos que
existem situações em que os alunos acabam não con-
seguindo deixar de faltar a uma ou mais aulas, ou mes-
mo não conseguem chegar no horário previsto para o

início das atividades, quando não precisam sair mais
cedo. Obrigações profissionais, trânsito, dependên-
cia do transporte coletivo, distância do local de tra-
balho ou residência são alguns das razões possíveis
que podem ser apontadas à primeira vista.

Os "trabalhadores-alunos" muitas vezes sofrem
com essa situação, pois seu trabalho é prioridade, fon-
te de sustento, de onde tiram o dinheiro para pagar a
mensalidade. Têm o curso superior como o caminho
para seu progresso pessoal e profissional, dedicando
o pouco tempo de que dispõem ao estudo sério, mas
muitas vezes sujeitos a esse tipo de intempérie e, as-
sim, muitos ficam "entre a cruz e a caldeirinha" na
hora de tomar uma decisão dessa natureza.

Sabemos, também, que existem dias em que
simplesmente não se tem vontade de ir às aulas,
de respeitar os horários ou de acompanhar as ati-
vidades. Apenas uma vontade "bate" e pronto: não
se quer fazer nada. Mas não é o caso de condenar
ninguém por uma falta ou outra. Conheço exce-
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lentes profissionais que faltaram uma vez ou outra
às aulas e devem existir profissionais sofríveis que
foram todos os dias à universidade.

Mas a questão não pára por aí. Muitos alunos
não assistem às aulas simplesmente porque não têm
vontade, ou vêm à universidade apenas para con-
fraternizar com os colegas, não pela razão princi-
pal de aqui estarem. Esse é o aluno que realmente
nos preocupa. Mas como sensibilizá-los para que
percebam o que estão fazendo a si mesmos?

O custo: investimeno a
fundo perdido?

A questão é: será que o aluno está consciente
do quanto perde com isso?

Evidentemente refiro-me aos dois lados de tal
questão, já sendo conhecido de todos o tal do "custo
x benefício". Nas instituições privadas, a conta é
paga diretamente pelo aluno e/ou seu responsável;
nas públicas, somos todos que a pagamos.

Tomado pelo espírito mercadológico que, ali-
ás, tem aquecido a reflexão sobre a Reforma Uni-
versitária, e que os alunos têm muitas vezes impos-
to às Instituições de Ensino Superior, é curioso no-
tar que o aluno ao mesmo tempo que impõe esta
questão, não se dá conta do que perde ao simples-
mente faltar. Existem diversas formas de se calcular
isso, e creio que valha a pena demonstrar uma delas.

Num exemplo hipotético, se o aluno paga
R$100,00 mensais para a instituição, em um semes-
tre terá pago R$ 600,00. Supondo que nessa institui-
ção um semestre letivo tenha 400 horas-aula, o alu-
no perderá R$ 1,50 por hora que faltou. Um dia de
quatro horas-aula perdidas corresponde a R$ 6,00.

E se o aluno falta os 25% da carga horária por
disciplina facultados pela legislação, ao final de um
semestre terá faltado cem horas-aula, ou R$ 150,00.
Isso sem contar possíveis reprovações por excesso
de faltas que acarretarão a necessidade do aluno ter
de cursar disciplinas novamente, pagando por isso.
Ao final de um curso de quatro anos serão pelo
menos R$ 1.200,00 (!) que o aluno terá perdido,
pois teve de investir da mesma forma e não terá como
se beneficiar do serviço educacional prestado du-
rante aquele período. Quanto esse valor perdido ren-
deria numa aplicação do mercado financeiro?

O benefício
Aí entra o segundo lado da questão. Se do

ponto de vista do custo a coisa pode ser dramática,
como educação não é aplicação na Bolsa, o que
podemos dizer do ponto de vista dos benefícios?

Quantas vezes o aluno já parou para pensar
em quanto perdendo intelectualmente, que com-
petências acabou deixando de construir por não
estar presente às aulas?

Aqui a história é completamente diferente, pois
não se trata do conteúdo abordado. Isso o aluno pode
encontrar com os colegas, ou ler num outro dia, mas
da aula como evento único que potencializa as rela-
ções de conhecimento, e que não é passível de re-
produção, mesmo que tenha sido filmada!

Cada aula é um momento único, no qual a
interação entre o professor, o conteúdo e os colegas
provoca situações que não serão vividas novamente,
sensações e sentimentos particulares, em discussões
que não mais se repetirão, ainda que se fale nova-
mente sobre o tema. Nas piadas ilustrativas, que nun-
ca serão contadas com a mesma ênfase outra vez.

Num ensino baseado em competência, esta é
uma questão-chave, pois as competências devem ser
desenvolvidas, criadas, construídas, e os encontros
presencias, como as aulas, são fundamentais para isso.

Assim, desenvolver competências é muito mais
do que adquirir "conhecimentos" e é algo bem di-
ferente de simplesmente ler um trecho de um livro,
uma apostila ou um slide de apresentação prepara-
do pelo professor para tentar absorver o conteúdo
perdido. É claro que é possível que alguém que não
participe dessa vivência construa seu conhecimen-
to. Mas não será a mesma coisa, não com a mesma
riqueza e, afinal de contas, se está pagando por isso!

Acredito que os professores, de uma forma
geral, têm esse problema formulado claramente, e
alguns já devem ter pensado em como trabalhar
essa questão com seus alunos. O grande desafio é
justamente como gerar uma discussão produtiva que
permita a todos, professores e alunos, comparti-
lhar visões, valores, opiniões e crescerem juntos
nesse processo tão complexo que é a educação,
desenvolvendo da melhor forma seu potencial.

Prof. Alan Carvalho
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