
Formação

O título desta reportagem
é um bordão que já deu
nome a filme, disco de rock

e livro paradidático, e agora ganhou
nova roupagem e virou retrato do
comportamento dos jovens e símbo-
lo das capacidades que são pré-requi-
sito para o ingresso no mercado de
trabalho, especialmente nas grandes
corporações. O tom um tanto galho-
feiro da expressão foi modernizado
por outra, extraída do universo tec-
nológico: o perfil multitarefa.

Multitarefa, segundo a definição do
Dicionário Houaiss, é a "capacidade que
possui um sistema operacional de com-
putador de executar mais de um progra-
ma simultaneamente". No mundo das
grandes corporações, representa a habi-
lidade de o profissional se movimentar

em várias áreas, de acordo com as flu-
tuações de empresas com estruturas fun-
cionais cada vez mais flexíveis.

Como diz o sociólogo Richard
Sennett em A cultura do novo capita-
lismo (Record, 196 págs., R$ 32), há
nas corporações uma supervalorização
das aptidões potenciais dos indivíduos,
em detrimento da perícia (ou especia-
lização) em determinada atividade. Ou
seja, está em voga a capacidade de
mover-se por diferentes áreas, assimi-
lar situações novas e trocá-las constan-
temente. É, portanto, o molde que as
empresas esperam que seja emprega-
do na formação escolar dos jovens.

Termômetro do mundo atual, os
jovens na educação básica são refle-
xos desses valores sociais e apresen-
tam um comportamento cada vez mais

inquieto, com tudo o que isso possa
ter de bom e ruim. Em sala de aula,
são tidos como dispersivos, com a
atenção multifacetada e portadores de
um excesso de informações não-filtra-
das, que às vezes mais os confunde que
auxilia. Na dúvida entre educá-los ou
agradá-los, muitas escolas têm patina-
do, sem fazer uma coisa nem outra.

De 2000 a 2004, cerca de 1,8 mi-
lhão de estudantes concluíram, a cada
ano, o ensino médio no Brasil. No
mesmo período, o ingresso anual de
estudantes nas universidades foi de
1,36 milhão, em média, com elevação
de 56,6% de 2000 a 2004 (de 1,03
milhão a 1,62 milhão). O aumento de
procura de jovens pelas universidades
privadas foi de 63,1%, contra 36,7%
nas públicas.





Nas faixas de ingresso mais próxi-
mas ao final do ensino médio, o cres-
cimento foi de 59% para estudantes
de até 18 anos e 44% para os de 19 a
24 anos. Os números mostram que os
jovens - e a oferta de vagas - respon-
dem à maior exigência de qualifica-
ção dos recrutadores de emprego.

Mundo do trabalho
Em meio ao que o mercado espera

dos jovens e o que eles absorvem da
cultura contemporânea, as escolas do
ensino básico tentam achar uma for-
ma de criar interesse nos conteúdos da
educação formal, modernizar-se e, no
caso das instituições particulares,
equilibrar-se financeiramente. Muitas
vezes, sem se deter na questão de

como reagir e dialogar com os novos
imperativos sociais.

De acordo com Fernando Almeida,
professor do Departamento de Tec-
nologia da Educação da PUC/SP, para
analisar com clareza as relações do en-
sino básico com o universo do traba-
lho é preciso dividir as escolas em três
grupos. As públicas compõem o pri-
meiro, que Almeida qualifica como um
sistema temporariamente esgotado em
função do número de crianças absorvi-
das com a universalização do ensino,
mas que irá se "reaprumar ao longo da
próxima década".

O segundo é composto pelas esco-
las particulares de alto nível, que em sua
visão têm dado conta de preparar ade-
quadamente os alunos, muito em fun-

cão do nível cultural dos pais. Por fim,
as escolas particulares que dão suporte
às exigências de qualificação geradas
pelas certificações de qualidade, que
pedem mão-de-obra com 2° grau com-
pleto. "É uma escola, superficial, rápi-
da, mas que viabiliza essa questão do
emprego em empresas de transporte,
limpeza etc.", explica Almeida.

Mas há quem identifique essa vi-
são mais pragmática também nos estu-
dantes das escolas de ponta e nas pró-
prias instituições. Segundo Marcelo
Ribeiro, professor de Psicologia Social
e do Trabalho do Instituto de Psicolo-
gia da USP muitos jovens a quem dá
orientação profissional querem apenas
descobrir algo que os faça ganhar di-
nheiro: "É um discurso instrumental,
que se opõe à realização pessoal".

Ribeiro aponta um quadro de falta
de referências, derivado dos novos va-
lores do mundo corporativo, que assola
pais, alunos e escolas. Os pais, que são
profissionais e espelhos para os filhos,
vivem um momento de fragmentação e
descontinuidade da carreira.

"Não somos mais o psicólogo, o ad-
ministrador. Somos aqueles que têm com-
petências. O indivíduo ficou muito res-
ponsável pela própria carreira, muito so-
litário", analisa. E o mundo desse indiví-
duo, que serve de modelo para os ado-
lescentes, perdeu a força do discurso, lem-
bra o psicólogo. Antes, podia-se dizer aos
filhos que, se estudassem, o futuro esta-
va garantido. Agora, eles vêem que os
próprios pais estão na berlinda.

No caso das escolas, a busca de
novos modelos tem gerado problemas
diversos. Um deles é a reprodução da
lógica do mercado de trabalho, com
muita pressão sobre os estudantes,

Fernando Almeida, da PUC: "Temos
de formar para o mundo do trabalho.
Se formarmos para o mercado,
estaremos formando mercadoria"
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gerando paralisia, descompromisso ou
estresse, segundo Ribeiro.

"Há muitas crianças jogando essa
pressão para o corpo, com úlcera ou
estresse infantil. A função da escola é
preparar o aluno, que pede uma apren-
dizagem com significação. É preciso
adequar as metodologias para satisfa-
zer as necessidades do aluno, que não
é mais um simples depositário de co-
nhecimentos", diz Quézia Bombonatto,
psicóloga e vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Psicopedagogia.

A gana de mostrar modernidade
tem gerado outro problema: a incor-
poração estabanada da tecnologia,
colocando-a como um fim em si e não
como um recurso de aprendizagem
(muitas vezes poderosíssimo).

"A tecnologia traz muitas vantagens,
como agilidade, informação. Mas ao
mesmo tempo esse processo gera uma
zona de conforto que não ajuda no de-
senvolvimento cognitivo. Ela oferece,
mas não faz ir à busca de", avalia Quézia.

Fernando Almeida, cujo departa-
mento na PUC/SP está ligado a uma ,
experiência que busca dar significado ao
uso dos meios da educação vai mais lon-

ge e critica a noção de professores e
tecnologia como "facilitadores da apren-
dizagem". "O trabalho intelectual é ár-
duo. Dizer que é gostosinho, sabor li-
mão, é falso. Não se pode economizar o
tempo próprio da maturação de uma
aprendizagem, que é orgânico. Não pode

Rosely Sayão: "Uma das grandes
questões da educação é se a
motivação leva ao trabalho ou o
trabalho à motivação. A escola tem
de encontrar um terceiro caminho"

ga Rosely Sayão, trata-se de uma forma
de infantilizar os alunos, gerando um pro-
blema que surgirá mais à frente, no mun-
do do trabalho e na universidade.

"Uma das grandes questões da edu-
cação é se a motivação leva ao trabalho
ou o trabalho à motivação. Não dá para
ignorar o perfil multitarefa dos jovens,
mas a escola tem de encontrar um tercei-
ro caminho. Pais e professores dizem que
as crianças são hiperativas, mas no
videogame são superconcentradas. É pre-
ciso disciplinar essa capacidade de con-
centração não só para o prazer, mas tam-
bém para o trabalho", defende Rosely.

Adultos em xeque
A dispersão dos alunos em classe,

a dificuldade de concentração por mui-
to tempo para se aprofundar nos con-
teúdos, normalmente identificada com

ser simplificado por uma prótese men-
tal, que é o computador. O imediato não
se liga com o sagrado", afirma Almeida.

Para aliviar o peso de tal trabalho "ár-
duo", conforto, sedução, atração são re-
ferências freqüentes no discurso de mui-
tas escolas e educadores. Para a psicólo-

a cultura do instantâneo, não é de res-
ponsabilidade exclusiva dos jovens. Em
muitos casos, estão nos próprios quei-
xosos, pais e educadores (o mundo
adulto, enfim), a origem do problema.

Para Rosely, os adultos estão muito
indulgentes consigo próprios, tolerantes

34 Novembro 2006



com seus defeitos e com a indisciplina,
que muitas vezes os leva a não conseguir
trabalhar, e é isso que passam ao jovem.

Além disso, reclama-se dos adoles-
centes para que respeitem o que o pró-
prio adulto não respeita, como atesta o
uso indiscriminado do celular, no trân-
sito ou em situações sociais que exi-
gem uma certa liturgia.

Some-se a isso um certo temor de
muitos professores de serem rotulados
como autoritários e o resultado é uma
horizontalização artificial das relações
em sala de aula. "A maioria dos alunos
vê como difícil a relação com os pro-
fessores devido à ausência de regras
claras e do exercício da disciplina pe-
los docentes. A maioria apoia a autori-
dade do professor. Antes, o respeito era
baseado no medo. Agora, precisa ba-
sear-se em valores positivos, no direito
do outro", diz Maria Isabel Leme, pro-
fessora do Departamento de Psicolo-
gia da Aprendizagem, do Desenvolvi-
mento e da Personalidade do Instituto
de Psicologia da USP.

Ilustram tal assertiva dois traba-
lhos desenvolvidos por pesquisado-
res do Programa de Pó s-Graduação
em Educação da PUC/Rio, sob a coor-
denação da professora Isabel Lelis -
O Ofício do Aluno e o Sentido da Ex-
periência Escolar (2001-2003) e O
significado da Experiência Escolar
para os Segmentos das Camadas
Médias (2003-2005).

No primeiro deles, ao pesquisar
qual o sentido da experiência escolar
para alunos de 8a série das camadas
médias da população em um tradicio-
nal colégio carioca, o grupo notou um
alto grau de dispersão dos alunos, so-
mado a professores que não sabiam
como se posicionar em classe.

Baseada em conceitos da educado-
ra francesa Régine Sirota, a pesquisa
estabeleceu duas redes de comunica-
ção presentes em sala de aula: a prin-
cipal, por onde circulavam as informa-

ções pedagógicas, e uma paralela, em
que o aluno não estava sintonizado
com a fala do professor. Nesta, a dis-
persão se manifestava por meio de di-
versas formas: conversas, constantes
"passeios" durante as aulas, brincadei-
ras, contatos corporais (as brigas de
brincadeira), desenhos e leituras não
relacionadas com a disciplina.

Os níveis mais baixos de dispersão
foram verificados em aulas de profes-
sores que, segundo a terminologia de
Isabel Lelis, tinham bom "manejo de
classe". "São aqueles que monitoram
a classe o tempo todo, com uma aula
ao mesmo tempo expositiva e dialoga-
da, que não abrem mão de sua autori-
dade como professores", relata.

Em oposição, a pesquisa aponta dois
, perfis de docentes como os que mais le-
vam à dispersão: o do especialista
centrado apenas no conteúdo, que trans-

mite e corrige, sem mobilizar a sensibi-
lidade no trato com os alunos ("um
autista"), e o professor "rnoderninho",
que dá atividades, mas não controla
nada. Nesses casos, a frustração dos alu-
nos é grande, pois a abordagem dos con-
teúdos e atividades não tem começo,
meio e fim, "não fecha".

Num questionário dado aos estu-
dantes para verificar suas preferências,
a pesquisa constatou que eles gostam
de que haja cobrança por parte dos
professores, que existam formas de
controle e sistematização do conheci-
mento e que diferentes estratégias di-
dáticas sejam adotadas.

Isabel acredita que os professores
podem diminuir a dispersão se não se
furtarem ao exercício da autoridade,
fazendo o "manejo da turma", se con-
trolarem o uso do tempo e se deixarem
claro o porquê de utilizarem uma ou
outra maneira de trabalhar e a cadeia
de tarefas que compete aos alunos.

Em sintonia com a necessidade de
a relação com os alunos ter limites cla-
ros, Quézia Bombonatto lembra que a
relação de vínculo é insubstituível na
educação e que a tecnologia não pode
substituí-la, mesmo na formação dos
docentes. E, nesse aspecto, defende que
a escola dedique ao professor a aten-
ção necessária. "O professor precisa de
tempo para se reciclar, para preparar as
aulas, precisa ser valorizado", diz.

Essa valorização não é tarefa só da
escola, mas também do próprio pro-
fessor. Um dos fatos que mais tem fei-
to os docentes se sentirem em xeque é
o volume de informação que os alu-
nos trazem para a escola. Cabe aos
professores, no entanto, fazer com que
os alunos vejam que informação não
corresponde a conhecimento, pois este
não prescinde da experiência.

Pela mesma razão, Maria Isabel
Leme crê que a escola não deve tomar
a dispersão como fato consumado e
pautar o ensino por ela. "O processa-
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Marcelo Ribeiro, da USP: "A escola
reproduz a lógica do mercado de

trabalho, com muita pressão sobre os
estudantes, gerando paralisia,
descompromisso ou estresse"

mento em tarefas simultâneas é mais
superficial, pela divisão da atenção. Isso
pode gerar informação que não se trans-
forma em conhecimento porque não é
incorporada ao repertório anterior do
indivíduo", explica.

Espaço de crítica e reflexão
Ou seja: em linhas gerais, o que

dizem os educadores é que a escola
não deve virar as costas ao mundo do
trabalho e às suas necessidades, po-
rém não se trata de um espaço social
que deva assimilar os conceitos do
momento, até porque muitas vezes
eles mudam com uma velocidade que
os ciclos de ensino, mais demorados,
não conseguiriam acompanhar.

Deve, isto sim, incentivar o espíri-
to crítico e munir os estudantes de ele-

dade crítica é apontada como um dos
componentes mais importantes na
formação, até mesmo pelos recru-
tadores de profissionais. Ao lado da
capacidade de expressão, está entre
os atributos requeridos mais ausen-
tes nas seleções de jovens universitá-
rios para o mercado.

E, cada vez mais, será elemento de
suma importância. Como lembra Mar-
celo Ribeiro, mesmo que países capita-

mentos que os capacitem a pensar por
si próprios.

"A grande questão da escola é for-
mar cidadãos para a sociedade. Formar
indivíduos é algo que cabe às famílias.
Por isso, ela deve ser um espaço de re-
sistência, de crítica", adverte Rosely
Sayão. "Não pode oferecer soluções
imediatistas, rápidas e baratas, pois
aprendizagem é um processo de civili-
zação", acrescenta Fernando Almeida.

Também associada à autonomia
no pensar e no aprender, essa capaci-

mais. "As pessoas terão de ser mais au-
tônomas do que antes, terão de assumir
o controle de suas carreiras", acredita.

Para que a escola possa prestar um
serviço de longo prazo à sociedade e
aos indivíduos, alguns caminhos pare-
cem consensuais entre os educadores:
o de que os estudantes de hoje querem
uma delimitação mais precisa dos es-
paços e atribuições de alunos e profes-
sores nos processos de aprendizagem,
que eles trabalham quando enxergam
o sentido do que fazem e que seu ren-
dimento e atenção são muito maiores
quando trabalham por projetos.

"Os currículos -devem ser cons-
truídos por projetos, para que as ativi-
dades os mobilizem. É preciso traba-
lhar o compromisso com a sociedade,
discutir os problemas pelos quais

estamos passando, fazer com que
' se apaixonem e usar a tecnologia

como um complemento", explica
Almeida. Para ele, a escola deve for-
mar os alunos para o mundo do traba-
lho: "Se formarmos para o mercado de
trabalho, estaremos formando merca-
doria. E a grande característica da mer-
cadoria é a obsolescência".

Leia mais na versão on-line:

O impacto de ruídos sobre atenção e aprendizagem;

Escolas e a contemporaneidade;

Os limites das inovações

www.revistaeducacao.com.br
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LISTA DE TAREFAS
Deficiências de leitura e comunicação
tidas como pontos críticos na
formação dos jovens profissionais

Espírito empreendedor,
bom senso, flexibilidade,
capacidade de entender os

processos de uma organização de
forma mais ampla e de transitar por
várias áreas. De maneira geral, es-
ses são os principais requisitos
listados por recrutadores para os jo-
vens que querem ingressar no mer-
cado de trabalho.

Mas, se a lista tivesse de ser re-
duzida a um só item, por certo o
apontado seria o espírito empreende-
dor (iniciativa ou pró-atividade tam-
bém são designações correntes para
a mesma característica).

"Hoje, espera-se que um profis-
sional entregue mais do que foi so-

aceitem as coisas prontas, que ino-
vem", completa Lilian Schocair,
gerente de inserção social do CIEE/
Rio, agência que tem 200 mil jovens
em seu banco de dados e conseguiu
estágio para outros 62 mil em 2005.

Para Lilian, os maiores proble-
mas dos jovens que buscam uma co-
locação são a falta de informação, o
desconhecimento do mercado e a
fluência verbal e escrita. "Muitos
não conseguem expressar uma idéia,
articular um discurso, além de co-
meterem muitos erros ortográficos",
conta. Para ajudar a desenvolver es-
sas competências, o CIEE tem ofe-
recido cursos gratui tos de
criatividade e técnicas de redação.

licitado a ele, que tenha capacidade
de aprender rápido e que possa fa-
zer isso sozinho", diz Paula Olivei-
ra, da Companhia de Talentos, em-
presa que trabalha para grandes
corporações. "Organizações de pon-
ta buscam profissionais que não

Dos candidatos que passam pela
Cia. de Talentos, Paula destaca como
virtudes o raciocínio lógico-matemá-
tico, o relacionamento interpessoal e
a rapidez no cumprimento de tarefas.
Como problemas, vê a falta de senso
de hierarquia, a dificuldade de criar

vínculos e o imediatismo.
"Na internet, no Google, você

digita algo e já vem a resposta. Na
carreira, não é assim. É preciso co-
nhecer os seus graus, saber o que fa-
zer para crescer. E ter muita paciên-
cia e persistência", aconselha.

Outras deficiências, estas direta-
mente ligadas à formação escolar
são a falta de pensamento crítico
fundamentado ("que expressem o
porquê de concordar ou não com
algo") e a baixa cultura geral.

"Se tivesse de dar um conselho
às escolas, diria que incentivassem
os jovens a ler mais, a ter mais cul-
tura geral e saber o que está aconte-
cendo no Brasil e no mundo. E que
os ajudem a desenvolver o raciocí-
nio através da escrita, a expressar
suas opiniões e a serem criativos",
finaliza Lilian.
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CÉREBRO EM
CONSTRUÇÃO
É na adolescência que os jovens aumentam sua capacidade de

concentração e o tempo de atenção que dedicam a atividades cognitivas

O cérebro dos adolescentes
ainda se encontra em for-
mação, com a criação de

novas conexões e redes neurais funcio-
nais, e só atingirá a maturidade por
volta dos 21 anos.,Esse é um período
de grande importância para que os jo-
vens aumentem sua capacidade de
concentração e o tempo de atenção que
dedicam a atividades cognitivas.

"É na adolescência que as relações
entre as regiões sub-corticais ligadas ao
processamento atencional tornam-se

videogame, tido por muitos pais e edu-
cadores como um dos grandes vilões
comportamentais contemporâneos.

"Os jogos treinam habilidades como
desengajamento e mudança ou movi-
mento atencional dos sistemas automá-
tico e voluntário. Mas o engajamento e
atenção sustentada não são igualmente
estimulados. Quem joga fica expert em
mudar o foco da atenção e ineficiente
para se engajar nas tarefas e sustentar a
atenção por tempos maiores", diz
Mariana. Ela ressalva que o maior pró-

mais estreitas e consistentes. A
maturação do span atencional (período
de atenção) depende da maturação do cé-
rebro e das conexões construídas através
do aprendizado", explica a neuropsi-
cóloga Mariana Mattos.

A região que tem maior atividade
metabólica e expansão nessa fase é a pré-
frontal, onde se processam funções de
planejamento e organização de tarefas.
Curiosamente, uma das atividades apon-
tadas por neurologistas como benéfica
para desenvolvimento cognitivo é o

blema é o tempo que as crianças
despendem nesse tipo de atividade e a
pouca variedade das modalidades
atencionais que os jogos estimulam.

A TV, no entanto, é mais proble-
mática, especialmente para crianças na

primeira infância (O a 7 anos). O ex-
cesso de estímulos visuais e auditivos
captura o sistema automático de aten-
ção e o controle interno da criança
sobre o que faz fica prejudicado.

Para a psicopedagoga Quézia Bom-
bonatto, que tem estudado os proces-
sos de cognição, os adolescentes de
hoje têm maior capacidade de trabalhar
com questões mais gerais, apresentan-
do melhor visão de conjunto. Em com-
pensação, têm menos habilidade para
a construção de um conceito, com foco,
para fazer um recorte mais profundo
sobre qualquer assunto.

A psicóloga Rosely Sayão credita à
valorização de habilidades e competên-
cias, idéia importada do mundo do tra-
balho, a formação que acredita ser
generalista demais. "Todo mundo sai da
escola sabendo nada de quase tudo. A
norma culta da língua portuguesa, por

exemplo, não é ensinada direito na
escola. É uma loucura o que se está

fazendo com o conhecimento, um
patrimônio humano acumulado com tan-
to esforço", diz.

O uso da linguagem simplificada dos
programas de bate-papo na internet é
apontado por Quézia, especialmente no
caso de crianças que ainda não termina-
ram seu ciclo de alfabetização, como um
complicador para o aprendizado da lín-
gua. "A percepção e a memória visuais
constróem o processo de assimilação da
linguagem. Crianças pequenas expostas
a isso podem perpetuar o erro", alerta.
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