


A LOUSA ESTA REPLETA depois dos 50 mi-
nutos da aula de português. O adolescente presta
atenção à explicação do professor, mas não copia
nada. Quando toca o sinal, ele pega o celular, acio-
na a câmera e registra tudo em um clique. O episó-
dio aconteceu no colégio Santa Maria, na zona sul.

O aluno não levou bronca. Por lá, entre fazer da
tecnologia uma aliada ou declarar guerra à para-
fernália eletrônica, ficou-se no meio termo. "A
tecnologia é matéria-prima, objeto de estudo. Não
posso proibir ou dizer que não presta", explica Eli-
zabeth Fantauzzi, 47, responsável por disciplinas
como webdesign e fotografia digital. "O professor
precisa lidar com as informações que o aluno traz."

Na terça, durante a aula de informática, a aluna
do segundo ano do ensino médio Mariana Borges,
17, usava um iPod para registrar o conteúdo. Entre
uma explicação e outra, ela postou no Twitter "au-
la de web... entrevista para a Folha... estou chique".

"Cada turma vem com uma mania. Teve o pes-
soal do celular, depois o do MSN, o do iPod e ago-
ra esta parece ser a do Twitter", diz Elizabeth.

O crescente acesso à informação pela internet
coloca os mestres na berlinda diante de pupilos
que contam com inúmeras fontes. "Nossa função
é ajudar o aluno a separar o joio do trigo, a pro-
curar fontes confiáveis", afirma Renato Laurato,
professor de português do Dante Alighieri.

O celular, que já foi vilão, começa a ser reava-
liado. No Dante, os professores discutem a pos-
sibilidade de usar o equipamento de forma peda-
gógica. "Podemos mandar avisos por torpedos,
pedir para que os alunos fotografem cenas do co-
tidiano para serem trabalhadas em aula", sugere
Geraldo Brandão Jr., professor do ensino médio.



DEPOIS DE UMA DISCUSSÃO com um alu-
no, a professora Silvia Barbara, 49, os últimos 27
dando aulas de geografia, coloca o estudante de
16 anos para fora da sala. Ele sai, mas a xinga de
"puta". No dia seguinte, a coordenadora da esco-
la particular procura Silvia e explica que ela pre-
cisa relevar, pois era o terceiro surto do garoto
naquela semana. Credita o mau comportamento
à troca de medicamentos.

"Mais uma vez fiquei de mãos atadas. Hoje tem
laudo para tudo", diz Silvia, inconformada com o
que chama de "excesso de psicologia", um discurso
que ela acredita ter sido incorporado pelos adoles-
centes. "Teve um aluno que me disse: 'Desculpe-
me. Não fui bem na prova porque tenho um proble-
mapsicológico que não me deixa escrever direito'."

O que Silvia enfrenta é tema de estudos de duas
professoras da Unicamp, a médica Maria Apareci-
da Moysés e a educadora Cecília Collares, que pes-
quisam há 30 anos a "patologização da educação".

Para elas, a proliferação de clínicas especializa-
das em transtorno de déficit de atenção e hiperati-
vidade indica que situações como falta de concen-

tração, dificuldade de aprendizagem ou a velha pre-
guiça estão sendo tratadas como doença. "E uma
epidemia", diz Maria Aparecida. "O número de
crianças medicadas sem necessidade é assustador."

O fenômeno causa reação em cadeia. Os pais rea-
gem como se fosse uma fatalidade, a escola se isen-
ta, e o docente ou se sente desresponsabilizado pelo
fracasso escolar ou se vê desvalorizado e cada vez
menos apto a lidar com distúrbios verdadeiros ou
falsos de seus alunos. "O médico fala, o professor
acredita. Se sente apequenado", completa Cecília.

O coordenador do Ambulatório para Distúrbios
Hiperativos e Déficit de Atenção do Hospital das
Clínicas discorda de exagero no diagnóstico. "Cer-
ca de 5% de crianças sofrem com isso no Brasil, e
só temos 500 psiquiatras da infância e da adoles-
cência. Tem gente que sofre e não será diagnosti-
cada nunca", diz Enio Roberto de Andrade.

Aexperiênciado Centro de Convivências daLin-
guagem da Unicamp, que acompanha crianças e jo-
vens aos quais foram atribuídos males parajustifi-
car o mau desempenho escolar -90% provenientes
da rede pública-, mostra que muitos chegam com
o diagnóstico errado. Menos de 10% dos casos são
confirmados, segundo a professora Maria Irma
Hadler Coudry. "Desvendamos equívocos de ava-
liação e vemos que medicam sem que haja doença."



MODELO
PUBLICO

A diretora Judleíde
Mauger, da municipal

Oliveira Viana,
abriu a escola para

a comunidade e
conseguiu controlar

a violência

DIANTE DE UMA TURMA de alunos com difi-
culdade de aprendizado, a professora Margarida
Costa, 42, da Escola Municipal Oliveira Viana, no
Jardim Ângela, avisa: quem não terminar a tarefa
não vai brincar no intervalo. A classe se atrasou,
preferiu passar o recreio com a professora.

"A carência de atenção é tão grande que usufruir
de um tempo ao lado do professor deixou a tur-
minha de crianças animada", explica Margarida.
"Tem aluno que pede para me chamar de mãe."

A estratégia da diretora do Oliveira Viana, Juci-
leide Mauger, para diminuir os prejuízos causados
pela ausência familiar, foi ampliar o diálogo e abrir
a escola à comunidade. "Alunos de famílias deses-
truturadas descarregam os problemas na escola."

No outro extremo, estão os relatos de pais que
agridem os mestres. Numa escola do Capão Re-
dondo, uma mãe invadiu a sala e bateu na pro-
fessora depois de saber que o filho foi advertido.
"Levou tapa, soco. Os alunos apartaram", conta
Severino Honorato, diretor da Apeoesp (sindicato
dos professores) ."A professora ficou um tempo de
licença e precisou mudar de escola."

Abrir espaço para a família é um dos segredos.
Tanto no carente Jardim Ângela ou no abastado
Alto de Pinheiros. No Oliveira Viana, pais de alu-
nos ocuparam as salas de aula para um encontro
de casais. Do outro lado da cidade, o Vera Cruz viu
nascer em 2005 a Organização de Pais Solidários.
Desde então, organizam palestras sobre drogas,
infância, sociedade de consumo e tecnologia.
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F.A., 39, PROFESSORA DA REDE municipal,
espera seus alunos da sexta série se sentarem e
passa a tarefa. Um deles anda de um lado para o
outro. "Pedi três vezes para ele parar, e ele igno-
rou." Quando ameaçou ir à diretoria, o garoto de
16 anos passou a gritar: "Vai tomar no... e vai se f..."

O episódio se estendeu por 40 minutos, e a clas-
se ficou sem aula enquanto o caso era debatido
com a diretora. "Foi difícil voltar para a sala", con-
ta. "Tive uma depressão e passei 30 dias afastada."

Já Silvia Barbara se afastou há quase um ano
depois de ser desautorizada pela coordenação de
proibir um aluno que fez escândalo de fazer prova.
É o último capítulo de um diário em que conta as
agressões. "Comecei a relatar para sofrer menos."

A crise de autoridade no magistério ganha um
elemento a mais, diante da relação de clientela que
a escola privada pode estabelecer com o aluno e a
família. Na zona norte, a professora C.S., 27, ouviu
de um aluno de 13 anos que alegava não entender
o conteúdo: "Estou pagando, você tem que me ex-
plicar". O coordenador passou a tarefa para outro
professor para evitar problemas com o "cliente".

Para Dirce Pacheco Zan, coordenadora do
laboratório de estudos sobre violência na edu-
cação da Unicamp, a mercantilização contribui
para a desvalorização do trabalho do docente.
"Nesses casos, os professores são vistos como
uma extensão de empregados domésticos que es-
tão a serviço de desejos e caprichos dos alunos."



B.S., 49, PROFESSOR da rede estadual há 29
anos, ficou uma semana na UTI depois de ter
a diabetes descontrolada e ver a pressão che-
gar a 22. O motivo: duas alunas passaram um
abaixo-assinado dizendo que se tratava de um
documento contra o preconceito racial. Todos
os colegas assinaram.

Depois, a dupla mudou o enunciado para um
pedido de afastamento do professor homosse-
xual que não "respeita os valores da sociedade".

Casos de preconceito e de agressão física e ver-
bal entre alunos e professores têm levado mui-
tos docentes a pedirem afastamento médico.

Para a educadora Angela Soligo, do departamen-
to de psicologia educacional da Unicamp, casos de
agressão física e de depredação são decorrentes
do processo de sucateamento a que a escola pú-
blica foi submetida. "As instalações são precárias,
o espaço é escasso, e as salas estão muito cheias",

afirma. "O estudante reage de forma agressiva,
pois sente que aquele espaço não é dele."

Outra questão é a falta de diálogo e a incapaci-
dade da escola de assimilar a nova cultura juvenil.
"Os jovens mudaram, mas a escola continua com a
mesma linguagem, com as mesmas regras", afirma
a socióloga Miriam Abramovay, da Ritla (Rede de
Informação Tecnológica Latinoamericana). "Essa
falta de comunicação gera embates terríveis. Por
isso existe tanta violência física e simbólica."

Discriminação e violência na sala de aula são
devastadores no processo de aprendizagem.
Os alunos perdem a vontade de ir à aula. Os
professores, a vontade de ensinar.

Angela Soligo alerta que não há fórmula para so-
lucionar o problema. "E preciso construir um pro-
cesso que garanta o diálogo", diz a pesquisadora.
Ela defende que todos se envolvam na discussão:
poder público, professores, gestores, alunos e pais.
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