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Como ensino–aprendizagem não é só sala de aula, a participação dos alunos em atividades 
extracurriculares torna-se importante não só nas práticas extensionistas e na iniciação científica 
como também nas ações integrativas propiciadas pelo desporto e pela cultura  
 
Um dos primeiros seminários a que assisti em minha vida foi no Rio de Janeiro. O tema era 
hotelaria. Um velho professor americano de pronunciado/forte sotaque iniciava sua palestra 
contando a seguinte história: "Tenho um amigo que reside em Nova York e possui um gato. Ele (o 
gato) é muito namorador, sai todas as noites em torno das 23 horas e retorna no dia seguinte, de 
madrugada. Em razão desse hábito, a população felina que vive nos arredores onde o amigo 
reside progrediu substancialmente, tornando a situação demograficamente insustentável. Tanto 
foi, que os moradores unidos foram exigir o controle dessa proliferação. Os argumentos foram tão 
irrefutáveis que o amigo se comprometeu a dar um jeito no gato, enviando-o para a 
orquiectomização�. Depois de dois dias no hospital e uma semana de descanso, o gato retornou à 
atividade e, por incrível que pareça, sai e volta nos mesmos horários. A dedicação era tanta, que 
o amigo resolveu interpelar o gato, perguntando-lhe o que este estava agora fazendo. 
Inesperadamente foi surpreendido por uma resposta cínica e séria: "Bem, agora... estou dando 
consultoria."  
 
Lembrei-me desse fato porque nestes últimos tempos, em seminários, em palestras e pelos mais 
variados meios de divulgação, todos estão desejando aconselhar os empreendedores de educação 
sobre como administrar sua atividade. Assim como os comentaristas de futebol, que falam de 
tudo sobre como ganhar uma partida sem nunca ter batido um pênalti, eles se arvoram em 
solucionadores de todas as questões educacionais.  
 
O jornal Valor Econômico de 22 de abril, em seu Especial sobre educação, revela que o ensino 
superior está se tornando uma excelente atividade econômica, pois, só este ano, está 
movimentando cerca de 12 bilhões de reais. Especialistas asseguram que o retorno do 
investimento está na faixa de 20% a 35% de resultado médio (!!!) e a tendência é a 
profissionalização e a abertura de capital, inclusive com lançamento de ações na Bolsa de Valores, 
como é feito nos Estados Unidos.  
 
Além de destacar que há um grande percentual de vagas não preenchidas e a população de mais 
de 24 anos é mercado emergencial que deseja aprimorar seus estudos, o jornal aponta a 
necessidade de financiamentos para poder atender a classe C, que não pode pagar mensalidades 
superiores a R$ 300. O Valor Econômico acentua que, embora incipiente, a tendência é a 
exigência de reestruturação completa da Gestão das IES e o ambiente educacional sofrerá 
impactos maiores supervenientes da proposta da OMC, colocando a educação na área de 
negócios.  
 
Apesar da descrição de todo esse quadro, não percebi muita ênfase na desterritorialização da 
educação. Com o EAD, os cursos podem atingir as cidades mais longínquas, inclusive outros 
países (no mínimo, os que falam português e os 300 mil brasileiros que estão no Japão). Embora 
especialistas revelem que os investimentos nas campanhas de marketing e comunicação superam 
em valor um grande número de outras atividades comerciais e que é perceptível a preocupação 
com a gestão administrativa – no sentido de procurar oferecer melhores serviços, controlar custos 
e aprimorar recursos humanos –, ninguém se aprofunda na questão da melhoria da qualidade dos 
cursos, como se isso fosse inerente ao próprio sistema universitário e não seu verdadeiro 
"calcanhar de Aquiles". Mal comparando com a indústria automobilística, seria o mesmo se nela o 
foco maior fosse todos os aspectos administrativos e financeiros e não o desenvolvimento do 
produto. No ensino, dentro desse mesmo raciocínio, estaríamos na fase da convergência de 
absurdo desenvolvimento tecnológico, com a produção do modelo Ford bigode da década de 



1920. Todos sabem, mas têm medo de falar: a sala de aula, com muito honrosas exceções, 
continua a funcionar como há dez séculos.  
 
Some-se a isto o próprio desinteresse dos alunos, retratado em pesquisa da Unesco, realizada em 
13 capitais, que entrevistou 7 mil professores e mais de 50 mil alunos da rede pública e particular 
do ensino médio, revelando o alto grau de insatisfação dos estudantes com o que aprenderam nas 
escolas, o que, ao nosso ver, é idêntico no ensino superior. Portanto, fazer com que o aluno 
realmente aprenda é o maior desafio que as IES têm pela frente e, para isso, nem o "gato do 
amigo do conferencista" tem soluções imediatas.  
 
A "qualidade de ensino", portanto, vai ser a única maneira de estabilizar nossas instituições. Fazer 
com que o aluno aprenda realmente e consiga ter competências profissionais pertinentes deve ser 
o processo sustentado pelo projeto pedagógico, pelo corpo docente e pela infra-estrutura física e 
tecnológica. Ou seja, é preciso melhorar o produto educacional com um plano curricular adequado 
para atingir os objetivos da formação profissional e fornecer aos alunos as competências, 
habilidades e o conhecimento para o exercício profissional.  
 
Todas essas questões passam por um encadeamento de conteúdos que precisam ser oferecidos e 
absorvidos pelos alunos em determinado número de aulas, e as diretrizes do projeto pedagógico 
devem ser concretizadas para haver aprendizado.  
 
Esse processo passa pela capacitação e titulação dos professores e pelos gestores acadêmicos 
para que, efetivamente, o processo aconteça. E como o binômio ensino–aprendizagem não ocorre 
só na sala de aula, a participação dos alunos em atividades extracurriculares torna-se importante 
não só nas práticas extensionistas e na iniciação científica como também nas ações integrativas 
propiciadas pelo desporto e pela cultura. Sem falar ainda no aprimoramento da relação das IES 
com o mercado de trabalho e agentes de recrutamento de RH. Enfim, o problema é colocar o 
aluno no centro da atividade educacional, tratando-o com o máximo respeito, para que aprecie o 
produto pelo qual está pagando.  
 
O desafio diuturno é fazer o aluno aprender mais e, para isto, esforços precisam ser redobrados. 
Quem está se preocupando em estimulá-lo audiovisualmente? Em sensibilizá-lo 
neurologicamente? Ou, no mínimo, em melhorar o layout da sala de aula e do ambiente 
universitário? Inúmeras outras questões poderiam ser aqui focalizadas, tais como desenvolver 
uma melhor comunicação dos professores, inclusive experimentando um roteiro de transmissão 
de conteúdos mais lógicos e eficientes. Tudo acompanhado por avaliação de desempenho mais 
prática e rigorosa. Sem falar no avanço das novas tecnologias de informação que, queiram ou 
não, vão revolucionar a sala de aula.  
 
O que desejamos enfatizar é que a solução quanto à melhor gestão das instituições para o 
aprendizado acontecer está nas nossas mãos. Mudanças significativas estão ocorrendo nestes 
últimos anos, e a questão agora não é só enfrentar os concorrentes da vizinhança, mas também 
os externos que aqui estão aportando, apoiados pela internet e pela moderna comunicação.  
 
É tempo de romper com os velhos paradigmas. É hora da reciclagem absoluta, de procurar 
alternativas, de atualizar, de desenvolver a melhor qualidade dos cursos, de qualificar docentes e 
de conseguir de fato um diferencial competitivo. Enfim, é tempo de mudar.  
 
Fonte: Revista Ensino Superior, n. 56, p. 12-13,  maio 2003. 
 


