
uando vemos os alunos indife
rentes, precisamos compreender 

a situação e cuidar dela, pois a apatia 
em crianças e jovens não é natural e in
viabiliza nosso trabalho, já que ninguém 
aprende se estiver desinteressado. Se for 
o caso de um único estudante de uma 
classe motivada, é provável que o profes
sor ou o conselho de classe identifiquem, 
tratem ou encaminhem esse problema. 
No entanto, a situação mais comum, de 
muitos desinteressados, raramente é en
frentada, pois meros desabafos na sala de 
professores levam à conformação com o 
fato de que "eles são assim mesmo...". 

Quem procurar saber se os desmotiva
dos do 8o ano também o são fora da clas
se ou já eram no 4o ano provavelmente 
verá que a situação é diferente, como 
foi nos primeiros anos e, aliás, nem nos 
anos seguintes se houver um ambiente 
em que a cultura e o trabalho sejam va
lorizados. Portanto, "eles não são assim 
mesmo". Não se trata só de questões de 
personalidade ou da puberdade, mas de 
uma combinação de fatores. Há muitos 
alunos para quem o saber que a escola 
oferece parece supérfluo, pois eles con
vivem com quem já esqueceu tudo isso 
e não sente falta. E quando a Educação 
é tratada como "transmissão" de conhe
cimento, eles se frustram, pois esperam 
aulas-show que reproduzam o consumo 
passivo de certos entretenimentos. 

Os mesmos jovens, em escolas que são 
espaços de trabalho e participação - onde 
as aulas servem para aprender os conteú
dos e eles produzem jornais, mostras de 
ciência, campanhas sociais, espetáculos 
de teatro e m ú s i c a , não se aborrecem 

nem se entediam. Ao contrário, apren
dem a valorizar os conhecimentos e a de
senvolver competências. Ou seja, não há 
a apatia nas escolas em que quem apren
de é continuamente mobilizado para a 
ação e exposto a tarefas e desafios reais. 
Infelizmente, isso não é regra e é preciso 
propor alternativas. 

A partir do 6o ano, é comum os profes
sores não serem de uma só escola, terem 
centenas de alunos cujas características 
desconhecem e, simplificando sua dura 
rotina, repetirem aulas expositivas na se
quência formal de livros e apostilas. Mes
mo nessa condição, alguns conseguem 
despertar interesse em vários alunos, 
mas é compreensível que não sensibili
zem outros, que acabam se tornando os 
estudantes "indiferentes". 

O ideal seria garantir maior presença 
dos educadores, em convívio propicia
do pelo seu pertencimento à escola. Se 
isso não for possível, um maior envol
vimento deles no projeto pedagógico e 
a adoção de uma metodologia que pri
vilegie a participação efetiva dos alunos 
pode ajudar. Custará um pouco mais, em 
horas-trabalho de docentes, mas surtirá 
um bom efeito naquela condição. Há 
outro problema que transcende a escola, 
mas que esta e seus professores também 
podem tratar: a distância entre os conte
údos do currículo e a cultura extraescolar 
de muitos alunos. A falta de bibliotecas 
e demais equipamentos culturais deses-
timula a leitura e dificulta o acesso dos 
jovens a produções artísticas e científicas. 
Isso equivale a reduzir seu universo de 
informação a pouco mais do que as horas 
diante de aparelhos de TV. Ainda que 

externa à escola, é uma condição de seus 
alunos e deve ser enfrentada. 

Mas como fazer isso? Se não há mu
seus de arte ou ciência nas imediações, 
fazem-se sessões coletivas com seus 
DVDs e visitas virtuais pela intemet. Se 
não há sala de projeção nem internet, 
emprestam-se filmes para serem exibidos 
e depois discutidos. Se não há biblioteca 
e videoteca, denuncia-se isso e cria-se um 
programa de empréstimos. Planejam-se 
visitas a empresas e parlamentos locais e 
debatem-se as condições de saneamen
to e transporte na comunidade. E, para 
quem questionar se isso é função da esco
la, pergunte-se: então, de quem seria? E a 
quem se recusar a essa função, pergunte-
se: então, de quem é a apatia? 

Text Box
Fonte: Nova Escola, São Paulo, ano 25, n. 232, p. 98, maio 2010.




