




se o professor insiste em colocá-los de volta, respondem grossei-
ramente", conta a professora. Palavrões e gritos são freqüentes.
Ameaças de morte ao diretor e a professores já ocorreram.

Não são todos os alunos, naturalmente, que agem dessa for-
ma, mas uma minoria de rebeldes é suficiente para degradar
o ambiente escolar. Enfrentamentos entre aluno e professor,
às vezes, esbarram nos limites da violência. Recentemente esta
professora pediu a um garoto de 18 anos, do período noturno,
que não parava de conversar, que se retirasse da sala de aula.
"Não vou." Foi chamado o supervisor de classe e o estudan-
te fazia pé firme e xingava, aos berros. Finalmente, a escola
apelou para a Polícia Militar. "Chamamos a Ronda. O policial
conversou firme com aluno e conseguiu acalmá-lo."

Como não é possível - nem recomendável - colocar um poli-
cial na porta de cada escola para evitar conflitos, cumpre buscar
entender a razão do comportamento de adolescentes que, ou são
violentos, ou apáticos a ponto de dormirem durante as aulas. Que
desrespeitam o espaço escolar sujando o chão, pichando banheiros
e arruinando o mobiliário. Por trás de atos desse tipo não há só
questões sociais ou familiares. Mesmo em colégios que atendem à
elite, professores relatam problemas de comportamento que não se
explicam apenas pelo sobrenome e endereço dos alunos. Um dos
mais conceituados colégios particulares de São Paulo, por exem-
plo, mantém uma marcenaria trabalhando full time para consertar
as carteiras que os alunos riscam com canivetes. Uma equipe de
limpeza percorre as salas antes do início de cada turno, pois os es-
tudantes jogam papéis e lixo no chão. "Há uma crise de valores: a
escola é desinteressante para o aluno e para o professor", observa
uma professora desse colégio que trabalha há 25 anos no setor de
Educação. A escola de hoje - seja pública ou privada - é uma escola
formal como a de 40 anos atrás. Ela é estruturada em torno de um
currículo descolado da realidade e que só visa o vestibular. E para
muitos que a freqüentam, a universidade ainda é uma utopia.

O termo escola vem do grego shola que significa conversa,
diálogo. Mas a escola de nossos dias foi transformada em li-
nha de produção, funciona no sistema fabril com carteiras en-
fileiradas, controle de horário, campainha para entrar e sair.
E quando as portas se abrem os alunos saem correndo. Uma
cena relatada pela mestra do colégio estadual da Zona Oeste
de São Paulo é emblemática. Uma das adolescentes do primei-
ro ano do ensino médio resmungava e suspirava enquanto a
professora passava a lição no quadro. "Não vejo a hora dessa
aula acabar e ir para casa ficar na internet", dizia a garota. Para
muitos estudantes, o esforço do professor em ensiná-los é qua-
se uma ofensa. "O que eles desejam é completamente diferente
do que o professor quer: queremos ensinar e o aluno quer ba-
ter papo no Orkut", diz a professora do colégio estadual.

O problema é que o saber, pelo menos o formal, não seduz
os adolescentes. É comum em sala de aula questionamentos do
tipo, "para quê eu preciso aprender isso?". Críticas aos ensina-
mentos e à metodologia do professor também fazem parte do

ringue da sala de aula - tanto no Brasil como na escola retra-
tada no filme de Cantet. "Por que tenho que fazer trabalho em
grupo?" A educadora Sônia Barreira, diretora da Escola da Vila,
voltada para um público da chamada classe média intelectuali-
zada, tem uma resposta pronta para tais embates: "Não discuto
estratégia de ensino com quem não é formado em pedagogia".
A Escola da Vila é um oásis diante dos problemas relatados por
professores do ensino público e privado. "Temos poucos proble-
mas disciplinares, pois a escola investe na compreensão, pelo
aluno, do que é o espaço público e o privado", observa Sônia.

É justamente por não compreender nem trabalhar com estes
conceitos que muitas escolas se perdem no relacionamento com
os adolescentes. Professores e educadores devolvem aos pais,
muitas vezes, os problemas que enfrentam com os estudantes em
sala de aula. Há, nestes casos, a concepção de que as famílias não
sabem impor limites aos filhos e por isso eles se comportam mal
na sala de aula. Para Sônia Barreira "não é verdade que há emba-
tes na escola porque a família não estabelece limites para a con-
duta dos filhos". Na sua opinião, o lar é um ambiente privado e ali
não há como construir a diferença entre público e privado. Este
é o papel da escola. "E isso toma tempo e exige muita discussão
com os alunos." Agora, a família, apesar de não ter tantas oportu-
nidades para tematizar com o filho o que é ambiente público e o
que é privado, tem em suas atitudes a referência para ele. Se o pai
pára na frente da escola, espaço público, porque está com pressa,
questão privada, e age como se a rua fosse sua, a tendência é o
aluno reproduzir isso na escola e na vida.

Além disso, muitas escolas têm dificuldade em administrar
a relação professor-aluno. "Para ter um bom ambiente para en-
sinar é preciso cultivar o relacionamento com os alunos", diz
Sônia. É nesse terreno que muitos professores derrapam. "Os
adolescentes querem estabelecer uma relação simétrica com o
adulto, ser iguais e ter os mesmos direitos que o professor. E
isso não pode acontecer. O professor é aquele que frustra, que
diz 'isso está errado'. O embate de ser avaliado só se desfaz
pela competência técnica do professor", acrescenta.

O professor Pedro Henrique Raveli, de 36 anos dá aulas de
História na Escola da Vila. É um dos preferidos pelos adoles-
centes. "Tenho um bom relacionamento com os alunos por ter
disposição para ouvi-los, para dialogar. Mas sempre deixo cla-
ro que não sou igual a eles", conta. "As regras são determina-
das por mim, eu decido o que pode e o que não pode ser feito
na sala de aula e isso não é discutível", acrescenta.

Tentar ser "amigo" ou transformar a relação com o ado-
lescente em algo pessoal é caminho certo para a ausência de
autoridade e o descontrole. No filme Entre os muros da Escola
quando o professor se iguala aos jovens usando a mesma lin-
guagem tosca e diz que duas alunas agiram "como vagabun-
das", toda a tensão que permeia a relação em classe eclode em
conflito. E o final melancólico do filme, com a sala de aula
deserta, é o vazio de autoridade, o vazio da Educação.
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