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Em busca de
satisfação
Sentimento de obrigação e muitas cobranças
diminuem o prazer pelo estudo entre os alunos

ngana-se a instituição de ensino que acre-
dita que seu maior concorrente é uma ou-
tra instituição, localizada a poucos quar-
teirões de distância, que resolveu diminuir

a mensalidade para atrair mais alunos. Essa instituição
não deveria ser a maior preocupação de uma outra que
se considera ou se pretende ser séria, competente e efi-
ciente na prestação de seus serviços educacionais.

Uma universidade que realmente está comprome-
tida com sua missão de formação de profissionais qua-
lificados para o mercado de trabalho e com a formação
integral de valores do indivíduo deveria concentrar seus
esforços e sua inteligência coletiva para buscar, criar e
oferecer novas e melhores alternativas de ensino-apren-
dizagem para seus alunos.

Isso porque sabemos que o grande concorrente para
a sala de aula tradicional não é a outra sala de aula tra-
dicional, mas sim a falta de motivação, a falta de tesão,
a falta de vontade de se locomover para um ambiente
que, muitas vezes, não valoriza e respeita as necessida-
des individuais do cliente.

Educação sempre foi considerada como obrigação.
No Brasil, porém, uma obrigação "ruim", um mal ne-
cessário, como já ouvi pais e filhos dizendo. Além do
que, a obrigatoriedade de estudar tornou as institui-
ções de ensino tão "poderosas" e tão prepotentes em

sua missão de "educar" que acabou se
tornando um "inimigo" a mais do prazer
que se pode ter da e pela aprendizagem.

Aprender tem que ser prazeroso. Tem que
dar tesão. Tem que ser gostoso. Tem que fazer
sentido, ter significado. Aprender, seja lá o que
for, tem que ser estimulante, motivante, interes-
sante. Tem que gerar mais vontade de aprender,
tem que estimular a criatividade, a curiosidade.

Enquanto ensinar se resume a uma obrigação.
Aprender tem que estar vinculado a um instinto bási-
co de sobrevivência, uma forma de conquista, de ir além.

Mas, para isso, é preciso parar e pensar na forma
como estamos ensinando e como nossos alunos es-
tão aprendendo.

O modelo da sala de aula tradicional e dos atuais
cursos de graduação, em geral, não facilitam em nada
o gosto pela aprendizagem. Não se trata apenas da ar-
quitetura da sala e disposição funcional de carteiras,
lousa etc., mas também do formato e arquitetura
curricular, que apreendem o aluno por quatro longos
anos, fazendo com que, quase nada, aconteça de ino-
vador ou de motivador nesse período no que diz res-
peito a sua aprendizagem.

É preciso resgatar o prazer em aprender. A aprendi-
zagem pelo sentido. Aprender a aprender e tornar gosto
pela coisa é a grande missão dos educadores, de qual-
quer grau (fundamental, médio ou superior).

O que, porém, nós, educadores, estamos fazendo
para mudar isso?

Sabemos que a geração que está vindo para o ensino
superior, nos próximos dois ou três anos, é a mesma ge-
ração que nasceu e cresceu com a internet. Com a pes-
quisa no Google, com o PowerPoint, com o ICQ, MSN,
Orkut e outras ferramentas que surgem a cada dia.

Mas também sabemos que não é a tecnologia que
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faz ou que vai fazer a diferença.
O ensino a distância está aí demonstrando isso. Res-

gatado depois de mais de 50 anos de existência, o modelo
segue o padrão do ensino superior tradicional, incorpo-
rando agora as novas mídias, como a internet. Mas o mo-
delo continua o mesmo, ou seja, em vez de aula expositiva
é agora textual. A possibilidade da interatividade se resu-
me a fóruns e listas de discussão ou atividades assíncronas.
A tecnologia evolui, a educação não.

O que podemos fazer? A escola, a universidade tem
de ser um local de encontro. Aprender tem de ser
motivador e prazeroso.

Percebendo esse vazio, esse vácuo, a cada dia sur-
gem novas opções, novas alternativas de aprendizagem.
Focadas no prazer, no gosto, no desejo de saber mais.
Ambientes formatados para o encontro e não salas de

aula convencio-
nais. Principal-

mente nas áreas consi-
deradas criativas, como cine-

ma, filosofia, artes, cultura, design,
culinária e até administração.

Cada vez mais as livrarias, bares, cafés, galerias se
preparam para receber seus clientes de uma forma que
proporcione mais prazer e bem-estar. O modelo do
Starbucks, que não apenas vende café, mas o conceito
da "parada estratégica" antes de ir ao trabalho ou de-
pois da escola, o tempo para pensar, para se concentrar,
para ler, para respirar. Um tempo para si mesmo.

A concorrência não está na esquina, na outra mais
barata. A concorrência para quem quer e pensa em pres-
tar um serviço educacional de qualidade está na vida,
nas ruas, nos bares, livrarias e vida cultural presente em
qualquer grande cidade.

É preciso resgatar o prazer de aprender. Se não mu-
darmos a forma como tratamos o ensino-aprendiza-
gem em nossas instituições de ensino, vamos ter de pen-
sar em outras alternativas para preencher os espaços
vazios de nossas salas de aula. •
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