
Para o pesquisador inglês
Michael Eraut, a educação
pode partir das
atividades profissionais
cotidianas, revolucionando
o ensino a distância
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azer do local de trabalho
uma fonte de aprendizado é a
"cruzada" do professor inglês
Michael Eraut, Ph.D. em edu-

cação. Desde 1986 na Universidade de
Sussex, ele é uma das principais autori-
dades mundiais do work-based learning
(aprendizagem pelo trabalho), uma for-
ma de educação ainda pouco difundida
no Brasil, mas que ganha cada vez mais
entusiastas nas instituições inglesas. Ele
esteve em São Paulo no início de setem-
bro para o l ° Seminário Internacional
de Aprendizagem pelo Trabalho. "A
maior parte do aprendizado ocorre por
meio da própria participação no traba-
lho, com aqueles que estão ao seu redor,
resolvendo problemas ou encarando
desafios que se mostram como parte do
seu trabalho normal", explica.

Na prática, a aprendizagem pelo
trabalho é fazer com que as atividades
do dia-a-dia se tornem uma fonte de
educação, inclusive de maneira direcio-
nada ao desejo do "aluno" e com valor
semelhante ao conhecimento formal.
"Esse aprendizado é um subproduto
muito importante do trabalho, mas fre-
qüentemente negligenciado", observa b
pesquisador. De certo modo, essa mo-
dalidade já é praticada nas organizações
quando há um curso de treinamento, por
exemplo, ocasião em que o conheci-
mento prático se sobrepõe ao conheci-
mento teórico. Mas, para Eraut, a idéia
é transformar o work-based learning

numa alternativa de ensino a distância
reconhecida como tal e em níveis diver-
sos, atingindo desde aqueles que nunca
freqüentaram uma faculdade até os que
já passaram pelo ensino superior. "Ge-
ralmente a educação superior tem uma
visão muito estreita do conhecimento, e
ampliar o campo do conhecimento que
ela reconhece e respeita poderia trazer
boas novidades para todos", diz.

De acordo com o pesquisador, o
work-based learning pode também tra-
zer benefícios à economia das empresas,
substituindo treinamentos caros por
alternativas como estimular o apren-
dizado informal no trabalho - a maior
parte relacionada a aspectos simples do
comportamento humano. "Seguir essas
recomendações, especialmente aquelas
concernentes aos gerentes que estão
aprendendo como incentivar o apren-
dizado de seus subordinados poderia
melhorar tanto a qualidade quanto a
produtividade de um grupo de traba-
lho, o que, por sua vez, permite a uma
organização ou mesmo a um país uma
vantagem de mercado", afirma.

experiência inglesa das úl-
timas décadas mostra que
o ponto-chave para o êxito
do sistema de aprendizagem

pelo trabalho é saber como fazer a co-
nexão entre o conhecimento adquirido
nos bancos escolares e o conhecimento
informal adquirido nas rotinas do local

de trabalho. Para Eraut, esse é o primeiro
passo para que tanto organizações quanto
instituições de ensino brasileiras invistam
no tema. "A transferência de aprendizado
entre contextos educacionais e de trabalho
é incorretamente assumida pela maioria
dos educadores como algo simples. Na
verdade, isso é um desafio", diz.

De acordo com o pesquisador, alguns
pontos precisam ser estabelecidos para
que as instituições possam implantar
com sucesso essa maneira de educar. Em
primeiro lugar, elas precisam trabalhar
em parceria com empresas e organizações
para criar possibilidades de experiência
in loco para os alunos. Do mesmo modo,
é necessário planejar cuidadosamente o
período entre estágio e aulas, para que
não haja muita distância entre a teoria e a
prática. Em seguida, ensina Eraut, tanto
a universidade quanto o local de trabalho
precisam criar um sistema mútuo para
estabelecer essas relações de aprendizado
e, por fim, renovar o material didático à
luz dessas experiências.

Embora o aprendizado pelo traba-
lho não seja nenhuma inovação, nas
palavras do pesquisador, aplicar esse
método pode ser uma alternativa para
facilitar o acesso dos trabalhadores à
educação formal em nível superior.
"Algumas pessoas aprendem muito
mais no contexto do trabalho, e fazem
isso muito melhor se ingressam no
ensino superior com mais experiência
profissional", afirma. *
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