
TEMPO
de aprender
Perfil dos universitários e novas tecnologias colocam
em questão o caminho solitário rumo ao aprendizado.
Muitos defendem que é preciso ensinar a estudar

Carolina Cassiano

Em tempo de novas
tecnologias e novo
cenário da graduação
brasileira, ainda vale

a mesma técnica pedagógica
que trata o universitário como
um aluno autônomo na busca
do saber? Embora centenas de
instituições de ensino superior
reafirmem esta máxima, outras
acreditam que o novo perfil de
universitário brasileiro, somado
à inteligência multimídia das re-
centes gerações, faz com que seja
necessário repensar o tratamento
oferecido aos estudantes.

Para alguns, o ensino univer-
sitário caminha para uma linha
pedagógica que, na contramão
do que se fazia há pouco mais
de uma década, busca suprir as
falhas acadêmicas dos alunos,
observar as necessidades dele de
perto e, ainda, ensiná-lo a estu-
dar, a aprender. Essa tendência
inaugura um novo paradigma
pedagógico no ensino superior,
em que a função da escola e do
educador é bem mais ampla.

Mais de uma década atrás,
quando o universo do ensino su-
perior brasileiro era mais restrito
e o recorte que os vestibulares
faziam pegava apenas uma fina
camada da sociedade, a linha pe-
dagógica universitária previa que
o aluno, ao chegar aos bancos da'
graduação, fosse senhor de si, res-
ponsável pelos seus estudos, sem
nenhum professor como pajem, diz
Eduardo Carlos Bittar, professor-
associado do Departamento de
Filosofia da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo.
"As universidades com tradição,
projeto pedagógico consolidado,
corpo docente respeitado e linha de
pesquisa desde sempre já selecio-
nam alunos compatíveis com sua
filosofia, ou seja, preparados para a
autonomia. Elas não se submetem
a uma disciplina de colegial", diz
Bittar. "Estas escolas se confun-
dem com as públicas e, em alguns
casos, com as confessionais."

Os fundamentos que regem
essa teoria pedagógica são dois,
essencialmente: aquele que diz

que aprende apenas quem
quer; e que a grande exigên-
cia de leituras e trabalhos
repassa a responsabilidade
para os alunos que, assim,
adotam uma postura mais au-
tônoma e próativa para vencer
o desafio do ensino superior.
Em outras palavras, um aluno
pronto para não desistir diante do
velho formato: o professor entra,
despeja quilos de conteúdo, pede
quilômetros de leituras e traba-
lhos e cobra resultados. "Em boas
escolas, o aluno chega preparado
para isso", avalia o professor.

Fernanda Salgueiro cursa
Direito na PUC-SP e Filosofia
na USP. Ela sente haver uma
diferença entre os tratamentos
pedagógicos que as duas escolas
oferecem. "Na PUC, tem um
acompanhamento maior do aluno
do que na USP, mas o que não
quer dizer que o aprendizado aqui
seja necessariamente melhor. Já
na USP, o professor espera que o
aluno seja mais independente, se
vire sozinho", analisa.



A professora Soely Polydoro,
do Departamento de Psicolo-
gia Educacional da Faculdade
de Educação da Universidade
de Campinas (Unicamp), não
acredita que o tipo de instituição
influencie nessa escolha. "A linha
pedagógica e o tratamento que se
dá não é peculiar de um tipo de
instituição. Ser pública ou privada
não resume a linha pedagógica."

De fato, não apenas professores
das públicas lidam com essa
máxima de que o estudante
deve se responsabilizar por
desenvolver sozinho a au-
tonomia ao chegar à facul-
dade. Alexandre Gracioso,
professor de estatística e di-
retor da graduação da Esco-
la Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), por

exemplo, acredita em filosofia se-
melhante. "Quando faço apalestra
inaugural já proponho que o en-
sino superior seja uma passagem
importante da vida adolescente
para o comportamento adulto,
ou seja, ter liberdade e arcar com
as conseqüências", explica. Mas
ressalva: "Não acredito que exista
uma verdade pedagógica; depende
sempre do contexto escolar".

Justamente quando o con-
texto escolar passa a ser
mais heterogêneo é que
a proposta pedagógica

muda de figura. Uma coisa é
exigir que o aluno seja autônomo
como forma de sobreviver ao
curso. Outra é ensiná-lo a ser
autônomo, tendo em vista que
ele não sabe como fazê-lo
- caminho que começa a

ganhar cada vez mais adeptos.
Ana Cláudia Ricchetti retomou

os estudos e ingressou na faculda-
de aos 34 anos. Entrou na FMU
no curso de Direito, mas não se
adaptou. "Afaculdadepressupunha
que a gente estivesse preparada
para se virar, para ter autonomia
como estudante. Eu estava afastada
dos estudos há dez anos e senti
dificuldade. Isso acaba sendo de-
sestimulante e a escola desperdiça
seu potencial", conta.

Depois de três semestres, Ana
decidiu mudar de instituição, foi
para a Uniban, de que gostou
bastante. "Eles enxugaram o curso
porque é mais em conta, mas você
se sente preparado porque eles
ensinam primeiro o bê-á-bá, desde
como fazer uma boa pesquisa,
para depois avançar", diz Ana, que
deixou a Uniban por conta de o
curso ter passado a ser noturno.

Hoje estudante do 8° semestre
da UniRadial, Ana se diz satis-
feita com a linha pedagógica.
No escritório experimental na
faculdade, que faz atendimento
judiciário gratuito à população,
quando necessário a professora
retoma conceitos básicos e se
dispõe a atender os alunos em
horários extras. "Já passei por
isso. A professora está atenta
para perceber se alguma coisa
passou despercebida e dá uma
aula extra para recuperar as teo-
rias", diz. "Acho mesmo que o
educador tem de se aproximar,
tentando ser mais útil. Porque

a gente enfrenta

obstáculos, cansaço do trabalho,
dificuldade de pagamento, anos
sem estudar. Aí professor diz: 'é
isso tudo e quero para amanhã',
não funciona", analisa.

Na avaliação da professora
Marília Macorin, da UniRadial, o
aluno com que lida na graduação,
em boa parte, não sabe como na-
vegar na internet, selecionar uma
informação, fazer pesquisas,
uma leitura e uma interpretação
de texto competentes. "Isso não
vem pronto. É tarefa nossa não
culpar o segundo grau, mas re-
solver o problema", diz.

Mas até que ponto fazer esse
trabalho de conduzir o aluno
pela mão, observar de perto
suas necessidades, prolonga
um tratamento típico do ensino
médio, que protegeria demais os
jovens, perpetuando sua condi-
ção menos amadurecida?

"Essa atitude de conduzir ao
saber não é exclusiva do ensino
médio ou qualquer outro. É uma
responsabilidade do ensino para
toda a vida. Se toda escola ou fa-
culdade tivesse alunos com
esse habito de aprender
sozinho seria muito
mais fácil ser pro-
fessor", diz Marcos
Masetto, doutor em
Psicologia da Edu-
cação e professor da
PUC-SP.

Segundo Masetto,
os estudantes



têm boa vontade para assumir uma
proposta de amadurecimento acadêmi-
co e na vida. "Só não chegam com
isso pronto. Cabe a nós ensinar
essa transição. Fazê-los saltar
do comportamento 'anota e
faz prova', para outro, de
quem vem debater e percebe
que deve cuidar de aprender e se
tornar competente."

"Ainda hoje o antigo método
da explanação, do 'entra e despeja
conteúdo' prevalece em mais de 50%
das faculdades como um todo. A aula
teórica é insubstituível, mas não vou
dizer que é o melhor método", analisa
a professora Lígia Mathias, da Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo.

Soma-se a isso um declínio genera-
lizado do interesse em estudar, como
explica Eduardo Carlos Bittar, profes-
sor-associado do Departamento de Fi-
losofia da Faculdade de Direito da USP.
"Há um déficit de vontade de leitura,
inclusive nas universidades públicas.
Isso tem feito os professores buscarem
técnicas e recursos tecnológicos que
levem estímulo ao aluno", diz.

Interessado em saber o que hoje atrai
o aluno para o estudo e também o que
ele espera da faculdade, o professor
Valdir Cimino, da Faap, resolveu fazer
uma pesquisa. Ouviu mais de 300 alunos
da área de comunicação, em diferen-
tes anos escolares. O estudo rendeu o
livro O Papel do Educador na Era da
Interdependência — como incrementar
as relações entre educadores e alunos
por meio de uma comunicação ética e
solidária (editora Papirus).

Segundo Cimino, um dos problemas
a enfrentar é que muitos estudantes
entenderiam a educação como um
bem de consumo. "Eles pagam, são
clientes e acham que estão adquirindo
um produto. Às vezes exigem que q co-
nhecimento entre nas cabeças, quando
na verdade precisa de um esforço deles
também, além da faculdade."

Pelo que descobriu na pesquisa,
aproximar a sala de aula dos interesses
dos alunos significa entender que "os
estudantes hoje se envolvem com dis-

ciplinas e conteúdos que façam sentido
no contexto profissional". Cimino diz
que o professor também deve estar
disposto a compartilhar reflexões e a
aproveitar mais a bagagem cultural e de
informações que os alunos trazem. Para
o universitário de hoje, acostumado à
velocidade de informações, ferramentas
como jogos, vivências, simulações, dis-
cussões de casos, uso da internet e vídeos
são essenciais como parte do processo
pedagógico. "O professor precisa intro-
duzir o lúdico e o interativo para avançar
sobre teorias mais sérias. Deve ser tutor
do uso da tecnologia. Assim eles assimi-
lam mais facilmente", diz o professor,
publicitário há 30 anos.

Além do equilíbrio entre as técnicas,
também a faculdade deve encontrar o
ponto saudável entre oferecer desafios,
esperando que os estudantes se tornem
autônomos, e ofertar ajuda para que esse
processo emancipatório se realize. "A
simples entrega de conteúdo hoje em dia
significa falta de sensibilidade com as

necessidades reais da nova geração. Soa
mais como displicência do que como
metodologia. Por outro lado, o aluno
precisa ser provocado para se desenvol-
ver. É preciso conhecer o perfil do aluno
e encontrar o equilíbrio", diz Bittar.

Os alunos concordam. "Nenhum dos
dois extremos é o ideal. A faculdade não
pode estar ausente, mas também não
pode ser babá. Uma dose de dificuldade
deve ser um estímulo para o amadu-
recimento", diz Tiago Tadeu Bezerra,
estudante de administração pública da
Fundação Getulio Vargas-SP.

De cobrança o estudante João Mi-
guel Marinheiro, que cursa publici-
dade e propaganda na ESPM, entende
e até gosta. A nota mínima é sete, não
existe recuperação e toda aula tem
chamada para conferir a presença na
classe. "É a hora de crescer e a escola
precisa estar por perto, mas sem tirar de
você as suas responsabilidades."

Pelo visto, alunos e instituições co-
meçam a falar a mesma língua.
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