


O problema não está em se tra
balhar ou não com escala, mas 
como se conseguir qualidade de 
ensino trabalhando com ela. Vou 
me ater ao campo da cognição, e 
não da estratégia, pois a monito
ração do aluno que entra no pro
cesso seletivo, observando suas 
defasagens e garantindo a recu
peração de conteúdos através de 
diversas estratégias de ensino, é 
condição essencial. Outro fator 
indispensável é a monitoração do 
currículo do curso com uma ava
liação externa, como o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educa
ção Superior (Sinaes). 

Verifico que a qualidade na edu
cação em massa é mais difícil de 
alcançar do que prevíamos. Para 
fecharmos a lacuna entre a rea
lidade dos alunos que recebemos 
e as expectativas de formação, 
necessita-se de um estudo crite
rioso do processo de aprendiza
gem. Como selecionar, organizar e 
distribuir conhecimento? Quais as 
metodologias? Como seduzir para 
aprender? Quais os veículos? 

-aprendizagem. É preciso fazer 
uma composição com a partici
pação do aluno no processo. 

Tanto a motivação quanto a ins
piração são necessárias para in
duzir as pessoas a investir ener
gia em aprender; a motivação 
intrínseca é despertada diante 
da curiosidade e de atividades 
agradáveis que proporcionem 
real aprendizagem. Portanto, 
além de mais eficaz, é uma ma
neira mais satisfatória de viven-
ciar o ensino. Em qualquer área 
do conhecimento, o conteúdo 
será dominado mais facilmente e 
com maior profundidade quando 
o estudante se torna capaz de 
obter recompensas intrínsecas 
com a aprendizagem. 

A fenomenologia da diversão pare
ce ser a que de fato marca a ex
periência do alunado em qualquer 
faixa etária. Experiências seme
lhantes acontecem quando faze
mos algo de que gostamos muito. 
Esportes de aventura, jogos multi-

são chamados de "experiências 
de fluxo". De acordo com o pro
fessor Mihaly Csikszentmihalyi 
(1999), viver é experimentar, e 
isso ocorre a qualquer momento 
ou tempo, por meio de atos, pen
samentos e sentimentos. Cada 
indivíduo tem um meio de atin
gir uma "experiência ótima" ou 
o fluxo; "uma sensação de ação 
sem esforços, experimentada 
em momentos que se destacam 
como os melhores de sua v ida". 

Nos programas de formação e 
capacitação docente, deve-se 
mostrar aos professores que o 
caminho mais curto para se al
cançarem os objetivos é mobi
lizar o interesse dos estudan
tes. Ser sensível aos desejos do 
aprendiz o faz articular os obje
tivos pedagógicos como desafios 
significativos. Só assim é seduzi
do a assumir o controle da sua 
própria aprendizagem. 

É de se esperar que, com o tem
po, a percepção de que o aluno 

Acredito que, no tocante aos en-
frentamentos oriundos de nature
za cognitiva, já conseguimos gran
des conquistas, ou seja, na forma 
de organização para transmissão 
do conhecimento. Nosso maior 
desafio é inspirar e motivar para a 
aprendizagem. Inspiração e Moti
vação são processos diferentes. A 
fonte da motivação é a personali
dade da pessoa (externa) e a da 
inspiração está na alma (interna). 

Assim, o professor, como faci
litador do processo educativo, 
precisa aprender a seduzir o seu 
público. A escola contemporânea 
requer desse profissional uma re
formulação do compromisso em 
relação ao processo de ensino-

players, dança, música, entre ou
tras, são atividades que inspiram, 
pois são vivenciadas e, portanto, 
mais facilmente lembradas. 

Um professor que entende as con
dições que tornam a aprendiza
gem gratificante está capacitado 
para transformar essas atividades 
em experiências de fluxo. 

Em síntese, os momentos ex
cepcionais e prazerosos da vida 

não adquire conhecimento por 
osmose se consolide nos círculos 
educacionais, e maior atenção 
será dada às questões motivacio-
nais. Educação para todos e de 
boa qualidade provavelmente só 
acontecerá dessa forma.
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