
■ :i«-
' i - .
.

m

- •  « O T i r f t w r a s í a » 4» ^
17-24,  1967.

>•• « « a t ó r s ^ - s s í r s  S f t á r á r ?  * •

,V SPXEGEL, Murray B. Estatística, São Paulo. Macgraw-Hill do Brasil, 
1976, p. 276-283.

13 WESTPHALEN, Cecilia et alii. História do Paraná, Curitiba, Graíipar, 
1969, v. 2, p. 27-20.

. K$GUM'<

ISSN JÜWKÍH3-X

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO

't f \

LAURO DA SILVA E2CKER 
Professor Adjunto do Departamento <1« Métodos € 
Técnicas da EducacAo da UFPR. Doutor em Ciências, 

da Educação pcía Sorbonne.

I — Abordagem geral 

Introdução

Não pretendemos, neste curto espaço de tempo, dar-lhes uma visão 
global dos diferentes métodos c técnicas de ensino. Seria também uma pre
tensão muito exagerada querer abordar as metodologias específicas cie cada 
disciplina, pois sabemos que cada uma delas comporta um conjunto de co
nhecimentos e princípios fora dos nossos limites didáticos. Não se ensinam 
Matemática, Física e História como se ensinam as Línguas Estrangeiras, 
História ou Medicina Prática. Dentro de cada área existem, sem dúvidas, os 
seus problemas específicos e conseqüentemente as suas “maneiras de en
sinar" .

Per outro lado, trata-se aqui não de metodologia de ensino de primeiro 
e segundo graus, o que seria ainda mais difícil, ao nosso ver, mas de uma 
metodologia adequada ao ensino superior.

A partir destas considerações, não pretendemos também dar-lhes uma 
receita mágica que soluciono todos os problemas c dificuldades do sou en
sino. Não existe um modelo único para se conduzir o ato pedagógico, mas 
existem alternativas básicas que podem facilitar a adequação entre o pro
cesso de ensino c o processo da aprendizagem. Aí está centrado o objetivo 
deste nosso encontro. Na realidade não existem dois processos (ensinar X 
aprender). Eles se integram reciprocamente. Ensinar e aprender se asse
melham ao processo de vender e comprar.(1) Ninguém pode se dizer bom 
vendedor quando poucos foram os seus compradores, como não será tam
bém um bom professor quando a aprendizagem dos alunos for inadequada. 
É óbvio que um conjunto de variáveis interfere nesta relação, 'a metodolo
gia do ensino é apenas uma delas.

Para estudar este aspecto apresentaremos alguns pressupostos funda
mentais: • 1

1 KUETHE. Jam€3. O piccesso cnsinc-apremiiiagem. Porto Alegre, Globo, 1974, p. 3.
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1. Ensinar não é apenas um processo de transmissão de conteúdos.

Que o professor seja um especialista cm sua disciplina, que ele domine 
com firmeza os conteúdos abordados, é a primeira condição de seu ensino, 
mas não é a única. Transmitir ou demonstrar o que se aprendeu em livros 
ou em experiências realizadas é muito fácil, porém, pouco adequado.

3, Na relução professor-nlimo, não pode existir a distância entre um 
agente que domina, comanda, impõe, de um lado, e, de outro lado, 
elementos passivos submetidos a armazenar fórmulas c conteúdos 
que lhes são apresentados.

Ensinar e aprender implica uma rede de relações íntimas dos processos 
comunicativos. Neste sentido, ensinar não é apenas transmitir conteúdos, 
mas, sim, um processo de troca de experiências, organizadas e sistematiza
das em função da aprendizagem. Não existe um agente e vários pacientes, 
mas sim um grupo de sujeitos envolvidos na solução de um problema ou 
no atingimento de objetivos. O professor não pode se limitar a uma comu
nicação unilateral (de cima para baixo, do professor para o aluno). Deve, 
sim, estimular os seus alunos para que eles próprios busquem as respostas 
aos seus próprios problemas. Antes que fornecer aos alunos o resultado do 
problema é preciso que ele suscite a sua própria descoberta.

3. O ato pedagógico se realiza pelo diálogo e não pelo monólogo,

Este aspecto complementa os dois anteriores. Pelo monólogo o profes
sor sé* impõe, se deifica frente aos alunos. O monólogo é frio, é cansativo. 
O diálogo (dia-Iogus = através de conhecimentos) dinamiza o processo pe
dagógico, educa. O professor que monologa se esconde atrás de seu próprio 
conhecimento ou não revela os pontos críticos da sua “ignorância". Com o 
diálogo os alunos se sentem envolvidos e o tempo passa tão depressa que 
os alunos não percebem (tempo cronológico — tempo psicológico). “O mo
nólogo afoga os indivíduos na multidão, despersonalíza-os. O monólogo ini
be, o diálogo motiva".

4. Antes que o aluno aprenda de cor determinadas regras, princípios 
e fórmulas, é preciso que ele se sinta motivado para aprender.

A motivação é um dos aspectos mais importantes do processo ensino- 
aprendizagem. Grande parte das reprovações, do fracasso e da evasão es
colar está intimamente ligada ã motivação. Motivar significa provocar mo
vimentos, impulsionar em direção de uma meta estabelecida. Ê um aspecto 
psicológico da aprendizagem. O estímulo leva ã motivação e toma a apren
dizagem mais significativa. Motivar, analogicamente, significa fazer com que 
o aluno ligue a sua “máquina interior" que o impulsiona, o faz crescer. Nes
te caso a relação entre o que se aprende na escola com o que se aplica na 
vida profissional é uma atitude motivadora.
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5 de ensin°; d0S materiais- dos P^SOS de cada aula 
Pr°feSSOr a COnduzlr ^namicamente a aprendizagem dos

. E preclS0 Que antes de cada aula o professor já tenha em vista os sens 
próprios resultados. Para atingi-los, não basta apenas que ei? estude o com 
íppnr p PeCÍÍIC0' maS que ProSrame antecipadamente todos os materiais 
Textos í i W 10slidos T T T  “ COmpreensâo fundamental deste conteúdo! 
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trtbuír material . « L i o S S m à Ó '  o Í„S Ó  

Neste conjunto, estamos propondo três técnicas:

l a ~  A exposição oral-dialogada.

2.» -  O estudo dirigido, individualizado ou personalizado. 

3“ ; -O ensino sócío-índividualizado.
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II — Abordagem especifica

A exposição oral-dialogada

Nesta segunda parte focalizaremos alguns aspectos da exposição òral- 
dialogada, por se tratar da técnica mais utilizada no ensino superior, fi bom 
notar que denominamos esta técnica de exposição órai-dialogada porque fa
zemos certas restrições à exposição exclusiva do mestre. -

Uma aula é um conjunto de habilidades (prédio). Uma habilidade éum 
conjunto organizado o sistematizado de comportamentos (andar do prédio). 
Um comportamento é a unidade menor desta relação (apartamento).

Face a estes conceitos podemos comparar a aula como um relógio (sis
tema). O relógio todo funciona quando cada bloco, cada parte estâ intima
mente cm relação. O processo analógico entre a aula e o relógio nos leva 
a dizer que: ■

1. Uma aula é um conjunto de blocos (habilidades).
2. Dentro de cada bloco, existem partes menores que são significativas 

ao conjunto.
Desta forma, uma aula bem estruturada comporta determinados mo 

mentos ou passos que se relacionam:

1. ° momento ou primeira habilidade:

Organização do Contexto.

— Nos momentos iniciais da aula o professor apresenta os objetivos 
aos alunos. Em outras palavras, ele determina os comportamentos 
que ele espora deles.

— Situa o conteúdo a ser estudado dentro do contexto geral — suas 
< relações e implicações.

— Explora com os alunos os conceitos, os métodos e os processos que 
devem ser utilizados.

— Apresenta analogias para melhor compreensão destes conceitos. (Lem- 
' brc-sc da analogia que fizemos entre a aula e o relógio).

— Apresenta materiais de apoio para a compreensão destes conceitos. 
Explora-os com os alunos.

— Formula as questões especificas que devem ser exploradas.

2. ° momento ou segunda habilidade:

Ilustração com exemplos.

Com base nos objetivos, nos conceitos e nas questões formuladas, o 
professor:

Educação Hoje, Palm as-PR 9 (2): 92-Í40. dez./I9S3
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■ ■ "  6XemPl0S SÍmpl6S’ caracterize estes conceitos

v -“ . £ í T  eXemPl0S maÍS C°mplCX0S d0 contetído.
■ - . v  s oic na °S ? emPl0S C0S COnceitos e vice-versa.Solicita exemplos dos alunos.

~ePxeemploUse “  aIUn°S eXP’itiUem a - t r e  os conceitos e os

3.° momento ou terceira habilidade:

Formulação de questões:

compreensão de r a d T tunüfZntaldolsTT p~rguntas’ ^licitando a 
partir do simples ao complexo Sân n™ 0 cstudo- Estas perguntas devem 
cam apenas um processo de evocação da aquclas ílue Provo-
rema Pitágoras? Neste caso, o aluno pode r á  empIo: Qusl é o teo- 
ender este teorema. Um segundo t í v e T " Sem mesmo comP^- 
do processo de evocação. Neste caso a ne/J rg.Unta e a<JueJe que vai além 
q aplicação fundamental do conteúdo’ Exempto!aprOVOca 3 compreensão e 
bral descobriu o Brasil? Em que situações rii i í  QUe Pedro Ovares Ca- 
_a geometria? A pergunta heurística (terce-Vn a,,real se aPIica o estudo 
ívergente, criativo do aluno. Exemplo- Se vnr' suscita 0 Pensamento 

tema de sinalização de trânsito, como' «caria? 6533 QUe m°dificar 0 sis-

aspectos: * haMldade de Perguntas o professor deve considerar alguns

1- A pergunta promove a reflexão.
2. Ela promove a discussão (diálogo) r _

• ' U m T  prromo°veT °  * ^ ‘0 mas com o

-  p“ ' ~  — ■Parte dos alunos. ’ “cabadas e suscitar a descoberta por

isto bloqueia'aiuncr* °rdem ** nümeros Pa^a dirigir a pergunta,

- an.tes o T ™ Pr°íeSS°r Para «ue

4-0 momento ou quarta habilidade:

Conclusão da aula

Cifico r c?nteLo% uea mePstudUa": ^  analiUca de aada P°nto espe-
esquemas conclusivos organizados T Ü e ^ S tT o ã
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sor. Cada ponto deve ser destacado para que o aluno tenha uma visão 
global do iodo. Concluir a aula não significa, por outro lado, dar um aca
bamento final.

Concluir significa também abrir novas perspectivas do conteúdo, pre
parando o aluno para a etapa seguinte. A formulação de um novo problema 
nesta fase, é quase indispensável. Assim, o aluno vai para casa preocupado 
em buscar elementos suficientes para o início de uma nova etapa.

III — Conclusãu

Esperamos que com esta discussão não tenhamos inibido a criatividade 
do professor e que não tenhamos violado o seu direito dc organizar a sua 
aula dc acordo com as suas perspectivas individuais. Antes de scr um pro
fessor, um pesquisador, um cientista e um artista, ele é, como todos os ou
tros, um homem, um indivíduo, com todas as qualidades e defeitos que lhe 
são peculiares. Nossa intenção aqui não foi a de receitar pilulas pedagógi
cas para curar todos os males do nosso ensino. Porém, deixamos bem claro 
que o processo ensino-aprendizagem vai bem além da transmissão de um 
conteúdo.

Para ser professor, sem exagero, não bastam apenas o conhecimento e 
a vocação. Estes aspectos são fundamentais, mas se acrescidos de um bom 
conhecimento didático-pedagógico, eles se tornam ainda mais proeminentes. 
Ao lado do conhecimento (saber), existem ainda os aspectos afetivos e psi
cológicos (saber-ser) do professor. Estas duas variáveis (independentes) in
terferem significativamente no saber-fazer — o ato pedagógico (conhecer- 
sentir-realizar).

Enfim, é preciso se salientar que quanto mais experiente for o profes
sor, mais eficiente (é possível) ele se torna. Porém, ele pode se tornar muito 
reticente a modificações e consequentemente acumular certos vícios do pró
prio processo de maturação. O bom professor não é um profissional "aca
bado”, pois estará sempre envolvido em aperfeiçoamento constante. Nèste 
caso, o treinamento didático lhe permitirá uma revisão seqüencial dos seus 
próprios padrões de ensino. Antes de se "achar” um bom professor, o pro
fissional deve consultar os seus próprios alunos, para que, de forma ho
nesta, ele aceite críticas a respeito do seu desempenho.
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