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início do segundo semes-
tre c sempre muito com-
plicado para os alunos e
professores. Os meninos

ainda estão entusiasmados com as fé-
rias e custam a entrar no novo ritmo.
Os mestres, por sua vez, querem que o
pique seja o mesmo, ou ainda maior.
Essa é uma combinação que precisa
ser trabalhada com cuidado. O esfor-
ço deve ser o máximo para que todos
mantenham o ritmo.

A solução pode estar na motivação
dos estudantes, que só tem a ganhar
se adotarem nova postura com relação
aos estudos e enxergarem o aprendi-
zado como o ato de absorver conheci-
mento, e não como uma obrigação pa-
ra apenas passar de ano. De fato, os
que mantém a vontade de aprender
são os que estudam para adquirir sa-
bedoria, e geralmente se sentam nas
primeiras fileiras da sala de aula, re-
presentando cerca de 15% da turma. Já
os que perdem o ritmo estão divididos
em dois grupos: o primeiro é forma-
do por quem já tem notas boas e perde
rendimento por não precisar se esfor-
çar tanto para passar de ano; o segun-
do, por aqueles cujas notas deixam a
desejar, e não estão certos se consegui-
rão ser aprovados.

E corno motivar esses 85% restan-
tes? Educadores são unânimes ao dizer
que é fundamental associar algo mais
ao ato de ensinar. Para Olgair Gomes
Garcia, professora de didática da PUC-
SP c coordenadora pedagógica da rede
municipal de ensino de São Paulo, não
existe aluno sem solução. De um jei-
to ou de outro, se descobre algo de que
ele goste. "O profissional atento valo-
riza o estudante quando ele participa

e, assim, consegue traze-lo para o gru-
po", explica Olgair, que acredita que a
maior dificuldade é planejar a aula de
forma a interessar a todos. "Cada jo-
vem traz em si características muito
diferentes. Por isso é tão complicado
criar um clima de aprendizagem", des-
taca. Isso acontece porque a motivação
não é apenas algo natural, mas depen-
de de fatores externos.

Na linguagem dos especialistas, a
motivação intrínseca é a que traz me-
lhores resultados (veja o quadro). O
progresso do grupo deve ser constan-
temente estimulado e associado a um
ambiente agradável em sala. Nas ava-
liações, os elogios são fundamentais
e incitam o aluno a sempre se supe-
rar e se sentir orgulhoso do resultado.
Entretanto, deve-se tomar cuidado pa-
ra não despertar rivalidade entre cole-
gas. Outro fator que influencia é a atu-
ação do professor, que é o grande ator,
quem conduz a aula. Ele precisa assu-
mir o papel de agente instigador, que
cobra resultados, sem ser coercivo.

CONTEÚDO PARA A VIDA
Na Fatec Internacional, instituição
de ensino superior do grupo Uninter,
professores apelam para o bom sen-
so. Constantemente, argumentam
com a classe sobre a importância de
se estudar para aprender, e não pa-
ra apenas passar de ano. O professor
Carlos Frederico de Andrade, coorde-
nador do curso de marketing, afirma
que o aluno que estuda para aprender
se destaca, entre outros, quando passa
por processo de seleção de candidatos
a uma vaga de emprego. "O conheci-
mento adquirido é levado para toda a
vida", defende Frederico.

Os alunos da instituição partici-
pam regularmente de visitas técnicas
a ambientes de trabalho, c o os pro-
fessores, que têm corno requisito a tu -
ar na área do assunto tratado, buscam
sempre relacionar as aulas com a fu-
tura rotina profissional. Sabendo que
o conhecimento será útil na vida pro-
fissional, os alunos levam a sério os
estudos. "Fazemos questão de moti-
var os professores, para que eles con-
tagiem a turma", observa Frederico.
Se o rendimento cai, a supervisão
pedagógica dá o apoio necessário e
coordenadores vão à sala de aula pa-
ra descobrir o motivo do problema.

E no caso do ensino a distância?
Como é possível motivar cerca de 40
mil alunos em 516 municípios de todo
o país, com os quais o professor não
tem contato físico? Na Fatec, a maior
parte dos alunos presta atenção nas
aulas do início ao fim, como se esti-
vesse assistindo a um filme. Em par-
te, isso acontece porque todos sabem
que terão uma única aula na sema-
na, na qual deverão absorver o má-
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xímo de informação. Alem disso, as
transmissões via televisão são ilustra-
das com vídeos de curta duração e as-
suntos discutidos na mídia. Segundo
o professor Nelson Castanheira, que
coordena o curso de processos geren-
ciais do Uninter, a metodologia in-
clui atividades supervisionadas que
são t raba lhadas em grupos de ale
cinco a lunos , o que os inc i ta a cria-
rem laços de amizade.

Alguns professores já têm experi-
ência no ensino a distância, mas os
que são novatos na modalidade pas-
sam por treinamento. Devem se ha-
bituar a falar com uma câmera, e não
mais com pessoas. Os que têm mais
familiaridade interagem com o pú-
blico receptor, inclusive pedem aten-
ção e silêncio, como se a conversa na
sala de aula estivesse incomodando.
Ou então fazem perguntas do tipo
"quem aqui tem seguro de vida?". A
reação dos alunos c imaginar que es-
tão sendo observados por uma câme-
ra escondida, e há os que perguntam
se isso acontece de fato. Como resul-
tado, passam a prestar mais atenção
na aula.

Para a educadora e psicopcdagoga
Laura Monte Scrrat Barbosa, a ex-
plicação para o declínio no ritmo de
alunos no segundo semestra-está no
fato da escola não ser um lugar "le-
gal" de se aprender. Na escola Terra
Firme, em Curitiba (PR), onde atua
como coordenadora de projetos, a si-
tuação é oposta. Lá, ela vê uma me-
lhoria de ritmo no segundo semestre.
A situação é mais difícil no primei-
ro, quando os alunos ainda estão em
fase de adaptação aos novos projetos,
professores e colegas, Mas, a partir de
agosto, os professores são só elogios.
O aproveitamento c melhor em f u n -
ção da forma diferenciada que a es-
cola entende o processo de aprendi-
zagem. Não pode ser visto como uma
pílula que tem que ser "dourada" pa-
ra conseguir descer. "A concepção de
aprendizagem, na maioria das esco-
las, é deixar a coisa encantadora para
a criança aprender ou empurrar goe-
la abaixo. Aí, é natural que os alunos
se cansem de ter que tomar o remédio
amargo quando chega o fim do ano",
afirma Laura.

A grande diferença está na rela-
ção que se estabelece entre professor
e aluno, a qual não se perde no perío-
do de férias e é cada vez mais reforça-
da. "Isto se deve à forma como somos
verdadeiros no nosso dia-a-dia, de co-
mo nos colocamos como pessoas que
também aprendem, que declaram su-
as fragilidades, que mostram seus sa-
beres sem prepotência. Associado a is-
to vem o respeito que temos uns pelos
outros e que servem de modelo educa-
tivo para todos nós", explica a educa-
dora. A metodologia também se dis-
t ingue pelos Projetos de Aprender, os
quais fazem com que alunos apren-
dam desenvolvendo um pensamento
articulador de conhecimentos, t an to
de uma determinada área, quanto de
diversas, partilhando seus pensamen-
tos com os dos colegas, do professor e
de outros autores que abordam os mes-
mos temas que estão sendo estudados.

"Eles aprendem fazendo a ponte
entre a realidade social, os fenômenos
naturais e o conhecimento sistematiza-
do por meio da história, fazendo cone-
xões entre a teoria e a prática", explica a
educadora. Mas é verdade que, por ou-
tro lado, dão mais trabalho no primeiro
semestre. Os pais têm dificuldade pa-
ra entender onde que a professora quer
chegar, o que torna necessário promo-
ver reuniões para discutir o medo e a
dúvida deles. O aluno que cai de pára-
quedas fica meio sem entender o proje-
to, até compreender melhor a nova si-
tuação.

Na primeira semana de 2008, alu-
nos da Terra Firme participaram do
Projeto Bem-Vindo. Tinha como objeti-
vo integrar os novos alunos da manhã,
que entraram na 5a série, com os mais
velhos, da 6a série em diante. Os re-
cém-chegados vinham do primeiro ci-
clo do ensino fundamental, onde eram
considerados os maiorais. Mas, quando
passavam para o segundo ciclo, eram
hostilizados. O trabalho, com turmas
de 5a a 8a divididas em pequenos gru-
pos, consistia em desafios e brincadei-
ras passados pelos professores, inte-
grando todas as séries. Por exemplo,
tinham como tarefa localizar texto de
determinado escritor, ou então montar
uma apresentação corporal.
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