SERMAIS
O DESEJO NA ESCOLA DETERMINA O SUCESSO E O FRACASSO ESCOLAR?
As crianças precisam não é de resignação, mas de paixão. Elas sonham com um mundo onde os atores possam
falar em nome próprio escapando da obrigação de parecerem conformes.
(MANNONI, 1992)

O homem é um ser “desejante”. Freud não poderia ser mais preciso ao aﬁrmar o desejo como premissa para a
concepção humana. Crescemos e desejamos a vida inteira: um carro, casa própria, ter ﬁlhos saudáveis, casamento perfeito, trocar de carro. Desejamos a grama do vizinho...
O desejo de aprender sempre foi um tema que chamou bastante atenção de nós educadores, pois questionamos o que impulsionava as pessoas que sempre estavam à procura de respostas, principalmente as crianças.
Para Freud, há um momento decisivo na vida do ser humano: é o da descoberta advinda da vontade de saber,
como aﬁrma Kupfer (1990), na sua tese “O saber sobre o desejo de saber”:
Resta agora saber como o desejo e o saber inconsciente estão presentes e geram efeitos no
interior de uma relação pedagógica. Pois é possível pressentir que ambos se fazem escutar
como espécie de música (...) — decidindo os destinos de troca de saberes e informação.

Não temos dúvidas de que o desejo de aprender é estruturante para a prática educativa e é na escola que essa
vontade se materializa, é onde o aluno busca saber o que não se sabe. Sendo assim, esse ambiente precisa ser
de efervescente criação e descoberta. Bordar a curiosidade da criança no processo de aprendizagem exige uma
atuação efetiva no cerne da ação educativa. Nessa lógica, a paixão se faz presente. Temos, então, no processo
de ensino e de aprendizagem, uma relação triangular, cujos protagonistas são o professor, o aluno e o conhecimento, enquanto o combustível tangente entre eles precisa ser o querer!
Nascemos e aprendemos no primeiro instante da vida. Buscamos aprender o que é necessário para a sobrevivência – e a angústia e a falta se transformam em desejo de respirar, chorar, alimentar-se para continuar vivendo. Ao longo da vida, a criança, imersa no mundo, precisará construir estratégias para andar, pensar e agir
dentre outros saberes. Mas, e quando a criança deixa de desejar e o “insucesso” faz-se presente na construção
do conhecimento?!
Todos esses atos revelam paixão e entusiasmo durante a vida de uma criança, cheia de aventuras e descobertas.
Quando reconhecidas e encorajadas pelos adultos que estão por perto, encontram sustentáculo na ideia de que
estão na direção certa e na experiência de que toda paixão revela novos caminhos. É na descoberta do que
deseja que a criança vai descobrindo quem verdadeiramente ela é!
Vivemos numa sociedade consumista, ligada ao prazer imediato, e não é diferente com as crianças. Elas
possuem tudo o que querem e até o que não querem tanto. Não me reﬁro só a coisas materiais, como jogos e
brinquedos. Falo da atenção demasiada, do consolo excessivo, dos limites ou falta deles, da não frustação etc.

Diante disso, lembramos que o desejo só nasce da falta!
Assim, diﬁcilmente a criança será o que deve ser, pois desde sempre é uma pessoa, um ser pensante, pulsante,
que tem o direito de viver com plenitude cada instante da sua criação. A escola precisa estimular essa vontade,
pois, na contemporaneidade, tolhemos o querer pelo ter, sem busca, sem falta e, assim, a satisfação imediata e
incessante tem implicações na infância. A escola é o espaço onde a criança vivencia momentos de contradição,
de prazer e desprazer, alegria e tristeza, o saber e o não sabido, a (des)construção, ambivalências de afetos que
fazem parte do sujeito e sua construção de aprendizagem.
A escola, na ﬁgura do professor, organiza os espaços, tempos e materiais, promovendo a paixão e a escuta, pois
dessa forma é dada a oportunidade às crianças de se defrontarem com a busca, incompletude, com o objeto
para sempre perdido, com a criação e a curiosidade. É necessário que se tenha um ideal ﬁrme e creia no seu
próprio sonho para torná-lo real. Em qualquer situação, a motivação, a paixão de aprender ou de saber é orientada para a abertura do querer.
Quando as crianças se sentem capazes de serem diferentes com o que aprendem, sentem-se também competentes e conﬁantes com os ganhos que estão tendo e com as coisas novas que são capazes de aprender. Elas
passam a ter não somente uma nova visão do ato de aprender, como também uma nova visão de si mesmas.
Sentir-se capaz é, de certa forma, sentir-se bem consigo, fazendo com que nossos comportamentos possam ser
modiﬁcados e o mundo seja visto de outra forma, mais positiva. Creio que, além disso, faz com que os desaﬁos
que aparecem, mesmo que difíceis inicialmente, sejam vistos positivamente, como uma possibilidade de ser
ainda melhor. Esse é o desejo pulsante!
Assim, compreendendo que o ato de aprender é individual frente ao sujeito que aprende, é necessário entender esse sujeito como protagonista no seu papel de “aprendente” e ter clareza do que ele, como sujeito que
aprende, precisa fazer para aprender; e não do que o outro precisa necessariamente fazer para que ele aprenda.
Fica evidente que precisamos de paixão e que, sem ela, nada mais importa. Nenhum ambiente será motivador,
nenhum recurso será completo, nenhum professor será perfeito sem o desejo de aprender, por isso a missão da
escola é ainda mais complexa: precisa ser ambiente acadêmico, no qual o desejo seja palpável e desenvolvido.
Assim, as experiências desejadas e vivenciadas serão a mais completa aprendizagem.
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