
ELES NÃO QUEREM
APRENDER?
O desinteresse dos alunos é um obstáculo cada vez maior à educação

rofessor, eu não apren-
di nada. E não entendo
nada do que estudamos
em nenhuma matéria."

A frase, dita por uma adolescente no fil-
me francês Entre os muros da escola, do di-
retor Laurent Cantet, representa bem
alguns dos problemas mais sérios do
universo educacional contemporâneo:
o desinteresse dentro da sala de aula e
o papel da escola e do professor na edu-
cação. O filme se passa em uma escola
do subúrbio de Paris, mas essa realidade
ultrapassa as barreiras geográficas e não
leva era conta critérios sociais.

Estudiosos da educação e professo-
res divergem quando se fala de causas
e soluções da falta de interesse. Para os
estudiosos, o desinteresse é inerente à
escola. Já os educadores acreditam que
está relacionado à nova realidade social
das crianças e adolescentes e ao acesso
às tecnologias, que deixam o aluno mais
imediatista.

No tempo do Império, os alunos
eram obrigados a se comportar em sala
de aula e decorar os conteúdos. A palma-
tória era a forma encontrada para punir
quem não respeitasse as regras. Machado
de Assis, em "Conto de Escola", que data
de 1896, retrata um jovem dividido entre
o compromisso da escola e o medo dos
castigos, e as tantas opções de lazer que
a vida oferecia.

Com a abolição do uso da palmató-
ria, pouco a pouco os alunos passaram
a ter um relacionamento mais aberto
com os professores, sem que isso tenha
aumentado seu interesse pela escola. A
perspectiva construtivista, na década
de 80, levou para as salas de aula dis-
cussões de temas sociais para fazer com

que o aluno passasse a ser sujeito ativo
do processo pedagógico. Mesmo assim,
hoje o que se vê são professores buscan-
do soluções alternativas para tentar des-
pertar o interesse dos alunos. A luta por
fomentar o interesse e motivar crianças
e adolescentes é um desafio que sempre
acompanhou a educação, e deve conti-
nuar assim.

DESCOMPASSO
O educador e professor do Departamento
de Filosofia da Educação e Ciência da
Educação da USP, Júlio Aquino Groppa,
explica que o desinteresse é uma mar-
ca histórica do universo infanto-juve-
nil. "A escola sempre enfrentou isso,
não se pode dizer que seja uma situa-
ção nova". Para Groppa, é um absurdo
que se culpe o desinteresse dos alunos
pelo fraco desempenho da educação. "O
desinteresse é um falso problema, que
está deslocado das reais questões esco-
lares", opina.

A professora do Departamento de
Educação da Universidade Federal do
Paraná, Maria Rita de Assis César, re-
força: "Sempre existiu esse descompas-
so entre a escola e o aluno". Maria Rita
lembra que a escola se organizou a par-
tir da idéia de disciplina e de uma for-
ma controlada da distribuição do saber.
"A escola é historicamente mais preo-
cupada com comportamento do que
com interesse".

Outro fator importante, segun-
do Maria Rita, é o relacionamento alu-
no-professor. "Como os jovens não res-
peitam mais a autoridade dos pais e os
próprios pais estão mais inseguros, is-
so é levado à escola, fazendo com que os
jovens também percam a confiança no

professor. As conseqüências são indisci-
plina e desinteresse".

Para Groppa, a grande mudança
ocorrida no universo educacional es-
tá relacionada ao novo perfil de cidadão
que, consequentemente, gerou um no-
vo perfil de aluno. "Hoje temos o 'alu-
no-consumidor', e isso causa um imen-
so impacto no cotidiano escolar. O jovem
chega à escola e sente que é impedido de
exercer seu papel de consumidor, pois
não pode escolher o que quer 'comprar'
dentro da sala de aula, tem apenas que
aceitar o que será ensinado".

O professor, de acordo com Groppa, é
a figura que deve despertar confiança e
levar aos alunos o que deve ser ensinado.
Dessa maneira, o interesse será imedia-
to. "Ele precisa se perceber como 'profes-
sor do pensamento' e entender que ca-
be a ele fazer com que os alunos entrem
de um jeito na sala de aula e saiam de
outro". Para Groppa, o discurso de que
a escola precisa se modernizar é uma
visão distorcida da realidade. "A esco-
la é um lugar antigo no mundo do sem-
pre novo. Escola boa é escola que funcio-

Entre os muros do escola é baseado no li-

vro de mesmo título escrito por François

Bégaudeau, que foi professor durante

sete anos. Bégaudeau também interpre-

ta a si mesmo no filme. Assim, conta sua

experiência pessoal com questões como

o desrespeito e a indisciplina. E, mesmo

assumindo a postura de professor "mo-

derno", que incentiva os alunos e tenta

adaptar o conteúdo à realidade dos jo-

vens, percebe que muitos terminam o

ano sem aprender nada.
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na e isso só é possível pela transmissão
de conhecimento dos mais velhos para
os mais novos", explica. Ele aponta dois
extremos que podem ser vistos hoje nas
salas de aula: "O professor 'animador de
platéia', que é o que faz da aula um show
para tentar atrair a atenção dos alunos, e
o 'refém dos rebeldes', que não consegue
se impor e deixa-se levar pelo grupo".

Por outro lado, o professor e escritor
Maurício Apolinário defende que não
há nada mais desestimulante para uma
criança ou um adolescente do que um
conteúdo descontextualizado, que nun-
ca lhe será útil na vida. "Aulas maçan-
tes, ministradas por professores que não
mudam nunca sua rotina, não desper-
tam o interesse dos jovens". Encontrar o
meio-termo entre o show e a prisão é o
caminho.

DE ESPECTADOR A SUJEITO
Professora há 18 anos, Glauce Rossi
Quilici, que leciona na EMEI Santos
Dumont, na cidade de São Paulo, opi-
na que o desinteresse está relacionado
ao fato da escola não conseguir acom-
panhar as mudanças ocorridas na socie-
dade. "O mundo tem evoluído muito e a
tecnologia está cada vez mais avançada.
No entanto, a escola continua a mesma".
Para ela, a forma atual de ensino está
ultrapassada e, infelizmente, o método
tradicional ainda é muito utilizado nas
escolas. "Acredito que o ensino-aprendi-
zagem é um processo que demanda tem-

Para o escritor Maurício Apolinário,

o novo professor está mais perdido

que os jovens e adolescentes. "Está no

meio de um fogo cruzado, sob pressão

dos alunos, dos governantes e da socie-

dade", compara. Com base em sua ex-

periência de 24 anos nas salas de aula,

pôde perceber o que o professor não

deve fazer:

• Viver à cata de novidades pedagógi-

cas;

• Deixar-se escravizar pela tecnologia;

• Virar um fanático pela criatividade;

• Ser animador de auditório;

• Ser autoritário ou liberal demais.

po e que acontece quando há significa-
do, motivação e prazer, respeitando os
alunos, levando-os a construírem seus
próprios conhecimentos".

Na mesma linha, professores cons-
cientes, tentando contribuir para o
aprendizado de seus alunos, buscam so-
luções criativas dentro da sala de aula.
Não há uma fórmula pronta de sucesso,
cada professor deve avaliar sua turma e
tentar entender sua necessidade para,
então, buscar maneiras de motivá-los a
aprender.

Marise Brandão, que tem 23 anos de
experiência como professora e leciona no
Colégio Joaquim de Macedo, em Barra
do Piraí, no Rio de Janeiro, viu seu es-
forço ser reconhecido. O projeto que de-
senvolveu dentro da sala de aula - um
blog para aprendizagem em rede que es-
tabelecia um intercâmbio entre escolas
do Brasil, Portugal e França - foi pre-
miado, no ano passado, com o 3° lugar
no Prêmio Educadores Inovadores da
Microsoft, competindo com projetos de
58 países. Marise é adepta do lema "qua-
dro cheio, cabeça vazia" e está sempre
em busca novas formas de ensino dentro
da sala de aula.

O professor do Colégio Estadual
Vicente Jannuzzi, no Rio de Janeiro,
Adriano André, compartilha da opi-
nião das colegas. Ele classifica o desin-
teresse na sala de aula como a "praga da
modernidade". Nos seus sete anos co-
mo educador, pôde perceber que os alu-
nos têm cada vez menos paciência para
estudar e ler. "Com a vida prática que
os jovens levam, com acesso ilimitado
à informação, temos que adaptar a for-
ma de ensinar para despertar o interes-
se", opina.

O autor Maurício Apolinário afir-
ma que a maneira de fazer a aula ficar
mais interessante é ministrar um con-
teúdo contextualizado, que será útil ao
aluno no seu cotidiano. "O resto é ape-
nas instrumento didático para não cair
na rotina, a grande inimiga das aulas.
Muitas 'modernidades' que vemos por
aí não passam de motivos de zombaria
por parte dos alunos". Ele reforça que o
importante é o aluno sair da aula satis-
feito porque aprendeu coisas que pode-
rá utilizar na vida. "Não podemos nos
conformar em ouvir que os alunos estão

saindo da escola da mesma forma que
entraram. O professor deve realmente ser
professor. Mais da metade dos dois mi-
lhões de professores do Brasil está profes-
sor", lamenta.

O professor de português Ênio
Homero Cavalcanti, que leciona em Arco
Verde (PE), faz uso de novos métodos e
dos mais diversos recursos tecnológicos,
buscando dinamizar suas aulas. Para
ele, o desinteresse não parece estar dire-
cionado apenas aos conteúdos ministra-
dos, e sim a tudo que configura a insti-
tuição escola. Ênio opina que o professor
deve diversificar suas aulas sendo criati-
vo. "Nas aulas de Literatura, por exem-
plo, uso músicas atuais e comparo com
poemas antigos. Falo de história e polí-
tica e mostro a importância da literatura
em cada época, além de usar muitas fo-
tos e reportagens recentes". Funciona.

Uma das mudanças que o profes-
sor Adriano André aplicou em suas
aulas foi fazer do computador e da in-
ternet ferramentas básicas de ensino.
Entretanto, não abriu mão de uma pos-
tura tradicional de autoridade. "Se não
cobramos os alunos, eles ficam sem ra-
mo. É preciso fazer esse acompanha-
mento de perto". Para Adriano, falta
aos professores coragem para inovar na
sala de aula. "Muitas escolas dão liber-
dade, mas é comum que os professores
tenham medo que as mudanças fujam
do controle", conta. Quanto à postura
do professor, ele é enfático: "O professor
não pode ser nem muito bonzinho nem
durão demais. Cada situação pede uma
forma de agir".

FAMÍLIA, ESCOLA E ESTADO
A pedagoga especialista em psicopeda-
gogia da Equipe Brasil Escola, Jussara de
Barros, explica que, ao longo da história
da educação do Brasil, sempre tivemos
casos de desinteresse e evasão escolar.
Ela lembra o que diz a Lei de Diretrizes
e Bases em seu artigo 2°: "a educação,
dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por fina-
lidade o pleno desenvolvimento do edu-
cando, no seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o tra-
balho". Contudo, o que se vê atualmente
são famílias delegando as responsabili-



dades educativas apenas para as escolas,
e um Estado que não cumpre com seu
compromisso social. "Diante de tantos
problemas, seria muito prático culpar os
alunos, afirmando que são irresponsá-
veis, que não têm compromisso ou inte-
resse diante dos estudos. Pelo contrário,
estes têm sido vítimas dos problemas so-
ciais do país, que nunca são superados",
opina.

Para Jussara, a educação não pode
mais ser tratada de forma que uma pes-
soa seja o detentor do saber, mas sim,
considerar que os sujeitos envolvidos no
processo educativo apresentam uma ba-
gagem de conhecimento ligada à sua cul-
tura, que deve ser valorizada. "O profes-
sor deve atuar de forma a compartilhar
os saberes existentes no espaço escolar,
através de projetos que tragam temas do
interesse dos alunos".

Outra questão importante diz res-
peito à familiarização dos professores
com os meios tecnológicos, com o obje-
tivo de tornar o processo educativo mais
interessante para os alunos. "A educação
necessita estar antenada, ligada ao mun-

do e não apenas à sala de aula, pois não
podemos desconsiderar as aprendiza-
gens já adquiridas. O aluno deve apren-
der partindo daquilo que já conhece",
expõe a pedagoga. Ela acrescenta ain-
da que o professor que busca aumentar
o interesse dos alunos no que se refere
aos conteúdos escolares é, com certeza,
alguém que se preocupa com a qualida-
de da aprendizagem. "O principal papel
do professor é o de se colocar como ins-
trumento para a circulação do conheci-
mento. Na sala de aula ele pode propor
os assuntos a serem abordados, mas os
alunos devem encontrar apoio para fazer
a escolha do caminho a ser percorrido".

Sobre o perfil do novo professor, a
pedagoga aponta comportamentos e ca-
racterísticas essenciais como: estar inse-
rido na realidade social dos jovens, falar
a linguagem deles, buscar maior proxi-
midade a fim de qualificar o trabalho
desenvolvido em sala de aula, acompa-
nhar as mudanças que acontecem no
perfil dos jovens e das crianças e criar
um ambiente que favoreça o aprendiza-
do, além de dar bons exemplos. M

A pesquisa Motivos da Evasão Escolar, lançada em abril pela Fundação Getulio Vargas,

revelou que 40% dos jovens de 15 a 17 anos deixam de estudar simplesmente porque

acham a escola desinteressante. A necessidade de trabalhar é apontada como o se-

gundo motivo pelo qual os jovens evadem, com 27% das respostas, e a dificuldade de

acesso à escola aparece com 10,9%.

O economista Marcelo Neri, coordenador da pesquisa, acredita que o desinteres-

se do jovem pela escola reflete a falta de demanda por educação. "O que a pesquisa

está mostrando é que não basta garantir o acesso ou criar programas de transferência

de renda para assegurar que esse jovem permaneça na escola, é preciso torná-la mais

atrativa, interessante e cativante. O problema da evasão é grave e atinge quase 20% da

população de 15 a 17 anos", explica.

Na avaliação de Wanda Engel, superintendente executiva do Instituto Unibanco,

uma das organizações que patrocinam o estudo, falta ao jovem entender que a edu-

cação é um investimento necessário. Para ela, o problema precisa ser atacado em três

níveis: criar as condições mínimas para que esse jovem freqüente a escola; melhorar a

qualidade da escola; e fazer um trabalho para que esse jovem readquira a sua capacida-

de de sonhar com um futuro. "Os gestores públicos precisam conhecer o fenômeno,

avaliar na sua própria realidade o que pesa mais desses três níveis e desenvolver estra-

tégias específicas para cada um", explica.

O estudo, patrocinado por Fundação Educar D Paschoal, movimento Todos Pela

Educação, Instituto Unibanco e Fundação Getulio Vargas - Rio de Janeiro, foi realizado

com base nos suplementos de Educação das PNADs de 2004 e 2006 e na Pesquisa

Mensal do Emprego - PME/IBGE, utilizando as respostas diretas de país e alunos sobre

os motivos da evasão escolar.
Fonte: Movimento Todos Pela Educação
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