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Por um novo ensino
Universidade inglesa que valoriza experiência profissional
demonstra como motivar os alunos a voltarem à sala de aula Carmem Maia

E
u estava sem estudar há quase
30 anos. Agora, me sinto
viva novamente. Minha auto-
estima voltou e eu me sinto

muito mais confiante e feliz em procurar
novas alternativas e ter mais ambições.
Faz uma diferença grande para mim, pois
na idade que estou não faz sentido fazer
qualquer coisa, tudo que eu faço tem que
fazer sentido, ter significado, senão perco
a motivação". Parece programa de dieta,
propaganda de academia de ginástica ou,
quem sabe, um curso a distância?

algo para fugir do atual modelo de aula.
A grande diferença é que o desenho da
aprendizagem é feito de acordo com os
interesses e objetivos dos alunos.

O programa do curso é "contratado" e
acertado entre todos os envolvidos (alunos,
empresa e universidade). O aluno é ma-
peado e acompanhado do início ao fim do
curso. Ele é consultado sobre o que gostaria
de aprender, a forma que quer encaminhar
seus estudos, o que é mais importante
naquele momento da sua vida, seus obje-
tivos profissionais e, principalmente, sua

NÃO SE TRATA DE INVENTAR MAIS NOME DE CURSO, MAS DE
REINVENTAR O MODELO. É PRECISO ENTENDER O QUE ACONTECE
COM AS INSTITUIÇÕES, QUE TEIMAM EM OFERECER O ÓBVIO
E FECHAR OS OLHOS PARA O COMPORTAMENTO DOS JOVENS

Pois não é nada disso. Esse depoimento
é de uma mulher de mais de 50 anos que
voltou a estudar recentemente. Anne-
Marie Litlewood dedicou-se à carreira de
consultora na área de saúde, dieta efitness
e à família, e não conseguiu motivação su-
ficiente para freqüentar um curso superior.
Faltava tempo, disposição e, principalmen-
te, motivação.

Ela voltou a estudar graças ao progra-
ma na University College Chester (Norte
da Inglaterra), que oferece a possibilida-
de de fazer um curso superior sem ter que
se deslocar para a universidade. Mas isso
é educação a distância? Não. Na verdade,
pode ser uma possibilidade inovadora,

experiência anterior, suas ambições e os
problemas que enfrenta no trabalho. Não se
trata apenas de um programa customizado,
muito menos de educação corporativa. A
idéia é aproveitar a experiência profissional
do aluno e as atividades que desenvolve
no seu local de trabalho como base para
a aprendizagem. Work is the curriculum.
David Perrin, diretor da área de Educação
Continuada da Universidade de Chester,
diz que esse programa trouxe "vida nova
à Universidade". "Uma proposta de curso
como essa exige muito mais 'inteligência'
por parte do corpo docente e dos próprios
gestores do que o modelo tradicional".

Em Chester, pelo menos 30% dos atuais

alunos optaram por essa modalidade de
ensino. Programas como esse existem
há mais de 20 anos, mas nos últimos dez
anos, com o desenvolvimento das novas
tecnologias, o número de alunos interessa-
dos nesse formato cresceu muito. Algumas
universidades têm procurado se especiali-
zar e se dedicar quase exclusivamente ao
modelo, acreditando que a tendência para
o futuro seja mesmo essa.

Não tem por que separar o momento de
estudar do momento de trabalhar. Ainda
mais no Brasil, onde o número de adultos
trabalhadores sem formação superior ainda
é bastante elevado, apesar da grande oferta
de cursos. Se para o aluno na faixa de 18-25
anos falta motivação para freqüentar uma
universidade todos os dias, imagine para
um profissional que já trabalha e possui
experiência na sua área.

É preciso, mais do que nunca, ouvir
o jovem. Ouvir o mercado. Não se trata
de inventar mais nome de curso, mas de
reinventar o modelo, o formato. A EAD
realmente conseguiu dar alguns passos,
mas, em termos de organização curricular
e metodologia de ensino, continuamos os
mesmos de 50 anos atrás.

As instituições teimam em oferecer o
óbvio e fecham os olhos para o comporta-
mento dos jovens e também as tendências
da sociedade e do mercado de trabalho.
Quem sai perdendo é o país, que fica me-
nos competitivo no mercado mundial.

Carmem Maia é doutora em
comunicação e semiótica pela PUC-SR e

coordenadora do NICE - Núcleo de
Inteligência Coletiva aplicada à Educação.
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