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O artigo explicita a sequência dos métodos de ensino-aprendizagem elaborados pelos
pesquisadores Herbart, Vigotskys, Montessori e Paulo Freire.Nesse sentido, a pesquisa
bibliográfica evidencia os múltiplos olhares, as percepções dos professores pesquisadores em
relação à forma de aprender, apreender dos aprendizes. Observa-se que as metodologias
foram pesquisadas visando compreender comoinstigar o interesse, a motivação, a iniciativa, a
compreensãosocial do aluno em sua relação com o saber. Por fim, alude-se que os métodos de
ensino-aprendizagem apresentam contribuições singulares na edificação do saber e, que os
métodos evidenciados no artigo são praticados, até hoje, obtendo resultados substanciais,
apesar dos percalços inerentes ao método tradicional.

Palavra chaves: métodos de ensino-aprendizagem, aprendiz, professor-pesquisador.

Resumo

O artigoexplicita a sequência dos métodos de ensino-aprendizagem elaborados pelos
pesquisadores Herbart, Vigotskys, Montessori e Paulo Freire.Nesse sentido, a pesquisa
bibliográfica evidencia os múltiplos olhares, as percepções dos professores pesquisadores em
relação à forma de aprender, apreender dos aprendizes. Observa-se que as metodologias
foram pesquisadas visando compreender comoinstigar o interesse, a motivação, a iniciativa, a
compreensãosocial do aluno em sua relação com o saber. Por fim, alude-se que os métodos de
ensino-aprendizagem apresentam contribuições singulares na edificação do saber e, que os
métodos evidenciados no artigo são praticados, até hoje, obtendo resultados substanciais,
apesar dos percalços inerentes ao método tradicional.

Palavra chaves: métodos de ensino-aprendizagem, aprendiz, professor-pesquisador.

Abstract

The articleexplains the sequence of teaching-learning methods elaborated by the researchers
Herbart, Vigotskys, Montessori and Paulo Freire. In this sense, the bibliographic research
evidences the multiple views, the perceptions of the teachers Researchers in relation to how
to learn, apprehend the apprentices. It is observed that the methodologies were researched in
order to understand how to instigate the interest, motivation, initiative, social understanding
of the student in his relationship with knowledge. Finally, it is allude that the
teaching-learning methods present singular contributions in the building of knowledge and,
that the methods evidenced in the article are practiced, until today, obtaining substantial
results, despite the difficulties inherent to the method Traditional.

Key word: Teaching-learning methods, apprentice, teacher-researcher

Resumen

El artículo explica la secuencia de métodos de enseñanza-aprendizaje elaborados por los
investigadores Herbart, Vigotskys, Montessori y Paulo Freire. En este sentido, la
investigación bibliográfica evidencia los múltiples puntos de vista, las percepciones de los
profesores Investigadores en relación con cómo aprender, aprehender a los aprendices. Se
observa que las metodologías fueron investigadas con el fin de entender cómo instigar el
interés, la motivación, la iniciativa, la comprensión social del estudiante en su relación con el
conocimiento. Por último, se hace alusión a que los métodos de enseñanza-aprendizaje
presenten contribuciones singulares en la construcción del conocimiento y, que los métodos
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evidenciados en el artículo se practiquen, hasta hoy, obteniendo resultados sustanciales, a
pesar de las dificultades inherentes al método Tradicional.

Palabra clave: Métodos de enseñanza-aprendizaje, aprendiz, profesor-investigadorO artigoexplicita a
sequência dos métodos de ensino-aprendizagem elaborados pelos pesquisadores Herbart, Vigotskys,
Montessori e Paulo Freire.Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica evidencia os múltiplos olhares, as
percepções dos professores pesquisadores em relação à forma de aprender, apreender dos aprendizes.
Observa-se que as metodologias foram pesquisadas visando compreender comoinstigar o interesse, a
motivação, a iniciativa, a compreensãosocial do aluno em sua relação com o saber. Por fim, alude-se
que os métodos de ensino-aprendizagem apresentam contribuições singulares na edificação do saber
e, que os métodos evidenciados no artigo são praticados, até hoje, obtendo resultados substanciais,
apesar dos percalços inerentes ao método tradicional.
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Introdução

Os fundamentos da educação se materializam nas diferentes concepções sobre a formação
humana. Essas concepções se originam, se materializam e evoluem na continua construção
dos saberes, nas pesquisas pedagógicas, nas interações do homem a partir das tecnologias, nas
práticas ora tradicionais ora criativas, ativas, nas constatações intelectiva do homem na
interação com meio; do poder de criar, conservar, difundir, transformar; da capacidade de
estabelecedor as regras condutoras dos fins sociais, culturais, educacionais, em determinado
período do tempo, na história humana.

Nesse sentido, dentre as compreensões educacionais, a concepção tradicional caracteriza-se
pela ordem, obediência, silêncio, atenção, memorização dos conteúdos, cumprimento das
normas, dos trabalhos. No fundamento tradicional o professor é o detentor do conhecimento
e, a ele cabe a incumbência de um disciplinador normativo. Assim, torna-se crucial ás
instâncias superiores da escola saber se o educador tem domínio sobre as matérias que ensina
e se o aprendiz apreendeu os saberes para reproduzi-los integralmente; o ensino tradicional
visa, ainda, o comprometimento do aluno no processo e na construção de sua aprendizagem.

Observa-se que, a Concepção Construtivista se vincula às colaborações da psicologia
cognitivista de Jean Piaget, dentre outros pesquisadores e, a partir dos anos 60, iniciou-se a
proliferação dessa metodologia para instigar os alunos à autoaprendizagem, para “ensinar a
aprender”. Alude-se que, para o construtivismo o conhecimento é construído na sociedade,
logo não é importante aprender conceitos e teorias culturais enquanto unidade fechada, visto
que o saber não é captado afora para dentro.

No método construtivista, o professor é o intermediador do processo de ensino-aprendizagem,
e têm como habilidades: planejar, organizar, orientar, reorganizar, prover os meios e
estimular os alunos nas atividades. Frete a isso, a literatura contemporânea enfatiza que a
interação entre novos e velhos conhecimento, possibilita autonomia ao discente, que lhe
permite relacionar os novos e velhos saberes, até o aprendiz dominar o processo.

Nessa perspectiva, o método pós-construtivista superou o construtivismo, pois considera,
ainda, a dimensão social nos fenómenos da aprendizagem. Visou superar as restrições do
construtivismo Piagetiano, visto que, Piaget não coligou o aspecto sócio cultural na
concepção de edificação dos saberes. Nesse contexto, Vygotski, Wallon, dentre outros,
compreenderam que a interação sócio interacionista primeiro se dá por meio da troca e,
posteriormente, da psicogénese.

Nesse contexto, no método pós-construtivista o aluno cria as hipóteses sobre determinado
campo conceitual e, tomando por base estas hipóteses, desenvolve o ato de ensino, que
segundo as teorias atualizadas, se materializa em“ir ao encontro das hipóteses, acolhê-las e
depois superá-las”

A observação acerca das concepções e métodos pedagógicos, elucida que cada paradigma
tem sua particularidade, assim foca, valoriza opções especificas, em detrimento de outras,
porém a literatura contemporânea versa que é preciso ter em vista que mesmo os modelos
aparentemente mais antagónicos podem conter subsídios para o melhoramento das atividades
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pedagógicas.

Nesse sentido, Nérice 1978, p.284, compreende metodologia de ensino da seguinte forma:

“A metodologia do ensino pode ser compreendida como um “conjunto de
procedimentos didáticos, representados por seus métodos e técnicas de
ensino”, esse conjunto de métodos são utilizados com o intuito de alcançar
objetivos do ensino e de aprendizagem, com a máxima eficácia e, por sua
vez, obter o máximo de rendimento”

Nesse contexto, o artigo apresenta os métodos de ensino-aprendizagem elaborados pelos
professores-pesquisadores Herbart, Vigotskys Montessori e Paulo Freire. Mostra a evolução
dos métodos de ensino-aprendizagem a partir da exposição das metodologias de
ensino-aprendizagem elaboradas pelos pesquisadores em destaque. Evidencia a percepção do
professor-pesquisador em relação à forma de aprender, apreender do aprendiz.

Para este feito, observa-se que os educadores se debruçaram em pesquisas para compreender
o processo de ensino-aprendizagem humana. Em seguida, aperfeiçoaram as metodologias de
ensino - aprendizagem para despertar o interesse, a motivação, a iniciativa, o senso de
responsabilidade, o compromisso social e o sentido dado pelo aluno à relação com o saber.

Por fim, alude-se que cada método de ensino-aprendizagem apresenta contribuição singular
na edificação do saber humano e que, os métodos evidenciados no artigo são praticados até
hoje, obtendo resultados substanciais, apesar dos percalços inerentes ao método tradicional.

A Metodologia de Ensino-Aprendizagem: Herbartem evidência

De acordo com Hilgenheger, “O sistema pedagógico de JohamnFriedrick Herbart é
composto de 2 partes respectivamente ligadas à ética e à psicologia. As duas partes podem ser
desenvolvidas, tanto analiticamente (partindo de princípios filosóficos), quanto
sinteticamente. Destarte, o raciocínio analítico e sintético converge para um mesmo ponto.

Herbert resolve o problema do método pedagógico baseando-se em sua doutrina psicológica
do interesse. Concernente a isso, a instrução educativa apoia-se na curiosidade natural da
criança, no interesse que ela traz do mundo, dos semelhantes.

Destarte, este método se baseia nas experiências de aprendizagem anterior; aperfeiçoa o
conhecimento preexistente (ensino analítico). Permite dissecar o que já foi aprendido. Permite
gerar novos conjuntos conceituais (ensino sintético). As vezes complementa, por simples
representações (ensino descritivo).

Nesta lógica, a instrução educativa difere do ensino tradicional, que busca inculcar no aluno o
máximo de conhecimento e de competências úteis, enquanto que a instrução educativa
objetiva despertar motivações para o estudo, despertar o interesse. Diante disso, para Herbart
o mestre deve procurar interessar os alunos no que lhe ensina e os estudos devem servir para
despertar o interesse no aluno, para seu objetivo, pois o interesse é para toda vida.
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Nesse sentido, no Seminário Pedagógico da Universidade de Konigsberg – 1809, surgiu a
indagação: É possível que a instrução educativa dê excelente resultados em um quadro
familiar mas fracasse nas condições difíceis da vida escolar?

Concernente a isso, Herbert considerava sua atividade experimental uma base possível de
dispositivo futuro de maior envergadura de reforma do sistema educativo. Para Ele, o
conceito de instrução educativa deveria se tornar a ideia mestra de uma reforma verdadeira e
duradoura da instrução pública. (Herbert, 1982, p.89).Para Herbert a educação dos ginásios
era errônea porque não reportava ao interesse do aluno; esse não era motivado, nem como
objeto de progresso escolar.

Concernente a isso, alude-se que a gênese da ideia de “Instrução Educativa”, apresentada na
obra Pedagogia geral, derivada do fim da educação” -1806, apresenta a Doutrina da Instrução
Educativa de Herbert, que compreende duas partes e pode ser apresentada sobre duplo
aspectos: 1º Objetivos da Instrução Educativa; 2ª Meios educativos - A Instrução” – parte
psicológica.

Nesse sentido, apresenta-se o texto sobre representação estética do mundo como objeto
principal da educação e, em 1832, apresenta-se as cartas sobre aplicação da psicologia na
pedagogia. Para Herbart, a virtude “força moral do caráter” é o fim supremo da educação e, a
psicologia responde à questão de saber como a educação tem como tarefa paradoxal levar o
aluno a agir de maneira autônoma, exercendo sobre ele influências determinadas pelo
exterior.

Segundo Herbart, a força de vontade e a constância do comportamento são fenômenos que se
explicam pela estabilidade das estruturas cognitivas. Essa teoria psicológica, apresenta a
instrução como o único meio que garante temperar duravelmente o caráter.

Nesse sentido, a instrução educativa só gera bons resultados se sua metodologia respeitar a
individualidade do aluno. É na metodologia da instrução que são depositadas altas ambições –
os conhecimentos, aptidões e talentos úteis, devem ser transmitidos, de forma que a
qualificação seja o fundamento e instrumento da virtude.

Por fim, alude-se que Herbart teve êxito em elaborar seu sistema filosófico e desenvolver seu
método pedagógico no plano teórico e prático. Por morte, a pedagogia de Herbart destacou-se
na Universidade LipzigIena e Viena, contribuindo na formação de professores. São inúmeras
as publicações sobre filosofia e a pedagogia de Herbert.

A Metodologia de ensino-aprendizagem: Montessoriem destaque

A pesquisa cientifica desenvolvida pela psiquiatra, pesquisadora e educadora Montessori
resultaram de sua observação empírica e científica, sobre o que desperta o interesse da
criança.

Diante disso, Montessori observou atentamente os sentidos do pequeno aprendiz, para
compreender, apreender e colocar em prática sua pedagogia científica, em prol do
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desenvolvimento psicológico e da capacidade intelectiva da aprendizagem.

Nesse sentido, a pesquisadora constatou que não é possível enxergar a criança como um
adulto em miniatura, pois a criança é um sujeito que precisa ser observado em sua
particularidade, em sua estrutura, em seu processo de aprendizagem.

A prática pedagógica de Montessori observa o desenvolvimento psicológico a partir do que a
criança senti. É caracterizado por enfatizar a autonomia, a liberdade com limites e respeito,
pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança.

Nesse contexto, a sala de aula elaborada por Montessori não contém carteiras, mas contém
materiais da vida prática da criança e. materiais sensoriais pedagógicos por princípio. Assim,
a relação que a criança desenvolve em seu meio somado aos aspectos inatos ajudam no
desenvolvimento dessa.

Concernente a isso, afirma-se que Montessori aplicou seu método pedagógicos em crianças
que apresentavam dificuldades de aprendizado e, essas crianças superaram com êxito. Isso foi
comprovado quando, em processo avaliativo, elas obtiveram notas iguais às crianças
classificadas como exitosas. Assim, a pesquisa desenvolvida por Maria Montessori revelou a
capacidade que o método tem para despertar e otimizar o aprendizado e o espirito de
organização da criança

Metodologia de ensino-aprendizagem: Vygotsky em foco

Vigotsky, teve uma rica formação interdisciplinar que contemplou, dentre outras áreas do
conhecimento, estudos sobre história, direito, pedagogia e psicologia integradora do corpo e
da mente. E, tudo isso associado à sua vivência prática e efetiva da Revolução Russa
Socialista, na qual o discurso de Karl Marx conscientizava que tudo é histórico, fruto de um
processo e que são as mudanças histórias na sociedade e na vida material que modificam a
natureza humana, sua consciência e comportamento.

Nesse sentido, Vygotskyimerso em um momento histórico de luta social para a reformulação
da consciência humana em relação as concepções sociopolíticas e econômicas e,
concomitantemente a isso, vivenciando suas experiências enquanto professor e psicólogo,
obteve apurada sensibilidade e admirável inteligência para perceber que a linguagem, o
pensamento e as funções psicológicas superiores estão fortemente conectadas.

Diante disso, Vygotsky criou sua revolucionária teoria e, esta representou um grande salto
para a pedagogia, posto que enfatizou que o desenvolvimento intelectual da criança dar-se no
meio social que ela convive, na interação com outras crianças, pessoas, na percepção do
meio, dos objetos, da linguagem, no ambiente onde é educada e, é na constante interação e
mediação que ela constrói novos conhecimentos.

O autor afirma que para melhor nível de aprendizagem, mais que agir sobre o meio, o ser
humano tem que interagir. Assim, a aprendizagem passa a ser uma experiência social,
mediada pela utilização de instrumentos e, consequentemente, a internalização de seus
significados. Logo, é no palco da cultura e de seus valores que se constroem e se
materializam o conhecimento dos sentidos.

Destarte, essa interação acontece através da linguagem, da língua, dos símbolos escolhidos
como metáfora, pois é a linguagem que realiza a mediação do indivíduo com a cultura. Então,
quando se apresenta o objeto à criança e no consenso social é apresentado a utilidade desse
objeto, a criança passa a compreender o seu real significado, materializando-se assim a
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internalização.

Para Vygotsky, parte significante da aprendizagem das crianças ocorre pelas interações
infantis no ambiente onde eles interagem, lugar que determina o que a criança internaliza,
assim a internalização é a ideia chave de Vygotsky pois é o momento que a aprendizagem se
completa, visto que a criança se tornou capaz de refletir sobre o nome e o significado do
objeto, destarte a criança internaliza o significado do objeto e o torna universal.

Nessa experiência, a criança descobre os múltiplos sentidos da palavra e, para ela,o objeto
adquire outros tons do sentido. Assim, a criança aprende saberes, papeis sociais, valores, etc.

Outra dimensão importante na teoria de Vygotsky é a Zona de Desenvolvimento Proximal -
ZDP, que é um conceito elaborado pelo autor, no qual Ele definea distância entre o nível de
desenvolvimento atual da criança, o que ela já sabe, e sua capacidade de resolver problemas
sem ajuda; ou seja, a gama potencialidade de resolver problemas.

A Zona de Desenvolvimento Proximal pode ser definido, também, como a capacidade de
adquirir novos saberes, mediada por uma pessoa de maior expertise, a exemplo do professor;
Este saber poderá, ainda, ser adquirido na realização de trabalhos em grupos, colaborando
com companheiros mais experientes.

Vygotsky reforça que a construção do novo conhecimento é a transposição de um expediente
de aprendizagem. Destarte, a ZDP é a soma de conhecimentos potencialmente atingíveis pela
criança. Diante do contexto, o papel do professor é essencial como observador e mediador no
processo de construção do conhecimento dos discentes;

Nesse sentido, cabe ao docente verificar a necessidade de saberes dos alunos, acompanhar o
desenvolvimento deste, observar o potencial de sua capacidade de aprendizado e propiciar os
meios e condições para possibilitar a internalização do aprendizado.

Por fim, alude-se que a teoria de Vigotsky é ricamente composta pelas quatro dimensões
apresentadas em sua obra, que são: interação, mediação, internalização e Zona de
Desenvolvimento Proximal - ZDP e, o conhecimento desses saberes é essencial para
compreensão da obra do autor.

A Metodologia de ensino-aprendizagem: contribuições de Paulo Freire

Paulo Freire foi educador e pesquisador brasileiro, de fundamental importância para as
práticas educacionais e hoje ocupa lugar de destaque na história das ideias pedagógicas do
Brasil e América Latina, sobretudo pela dedicação e criação de métodos de
ensino-aprendizagem para acelerar os processos de alfabetização e Educação de Jovens e
Adultos.

Concernente a isso, o método educacional elaborado por PauloFreireeducava o aprendiz com
vista à criação de uma consciência crítica, à autonomia do indivíduo e a capacidade de tomar
suas próprias decisões.

Paulo Freire explanava que método de conduzir o aprendiz ao saber, aproximava-se bem mais
de uma Teoria do Conhecimento, que de uma metodologia de ensino.Isso posto, o autor
caracterizava sua metodologia como método de aprende, bem mais que método de ensino.

Os escritos versam que o método de ensino-aprendizagem instruídopor Freire era
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caracterizado pelo marcante respeito ao aluno e, conduzido pela dialogicidade.

Nesse sentido, os procedimentos educativos centravam-se na mediação professor-aluno, cujo
procedimentos e ambiente propiciavam a elevação da autoestima do discente e,
consequentemente esperava-se a participação ativa do discente, na sociedade

A pesquisa de Paulo Freire revela sua dedicação pedagógica, para geração de um método
criado a partir do universo vocabular do aluno e de seu estilo de vida e hábitos da localidade,
com o objetivo de se colocar no lugar do deiscente para ter a percepção de como o aprendiz
sente sua realidade.

Com base nessa consulta é estabelecido um tema gerador e outras tematizações que deverão
ser trabalhadas por meio de ilustrações, figuras quesimulem aspectos do cotidiano, da vida,
real do discente. Isso feito, tendo em vista provocar debates que conduzam à problematização
de situações reais vivenciadas pela comunidade.

Concomitante a essas fases, serão operacionalizados pelo docente os problemas, fragilidades
e fonéticas. Assim, o procedimento de elaboração e significado de palavras, de leitura e
escritas, ocorre concomitantemente.

Nesse sentido, a literuturaversa que o metodo de apredizado
proposto por Paulo Freire contempla as seguintes etapas:

Etapa de investigação:

Professor e aluno procuramde forma conjugada as palavras e
temas que tenham maior significativos para a vida do aluno,
implicito ao universo vocabular do discente ee da comunidade
onde ele vive.

1. Etapa de tematização: momento da tomada de consciência do mundo, através da análise dos
significados sociais dos temas e palavras.

2. Etapa de problematização: nessa etapa, o instrutor desafia e animao discente a suplantar a
visão encantada e acrítica do mundo, para uma caráter conscientizado.

O método

• Nesta fase, as palavras geradoras:são iniciadas pela classificação do universo vocabular dos
discentes. Através de conversas não formais, o professor observa os vocábulos mais usados
pelos aprendizes e pela comunidade e, assim, escolhe as palavras que serão usadas na base
para as lições. O quantitativo de palavras geradoras pode contemplar a cerca devinte a vinte e
trêspalavras.

• Assim que compor o universo das palavras geradoras, essas serão expostas ao público, através
de cartazes com imagens. Diante disso nas reuniãos de cultura, começa-seum diálogo informal
para encontrar e referendar um significado para a palara, dentro da realidade da turma.

• Silabação: depois que cada palavra é identificada, as palavras passam a ser estudada por meio
dadivisão da palavra por silabas.a exemplo de: ta, te, ti, to, tu.

• Novas palavras: posteriormente vivencia-se a formação de novas palavras, com uso da famílias
silábicas conhecidas.

• A conscientização: P ara o método de alfabetização de adultos, a discursão sobre as criações

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/multiplos_olhares_sobre_o_aprendiz_edificando_as_metodologias_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



realizadas é fundamental.
• Segundo o autor Paulo Freire, a alfabetização de adultos é para criar consciênciasobre os

problemas , o mundo e o conhecimento social.
As fases de aplicação do método

Transcrevendo literalmente a proposta do método de alfabetização de Paulo Freire, observa-se
que é composta por cinco fases, a saber:

• 1ª fase: levantamento do universo vocabular do grupo. Nessa fase, ocorrem as interações de
aproximação e conhecimento mútuo, bem como a anotação das palavras da linguagem dos
membros do grupo, respeitando seu linguajar típico.

• 2ª fase: escolha das palavras selecionadas, seguindo os critérios de riqueza fonética,
dificuldades fonéticas - numa sequência gradativa das mais simples para as mais complexas,
do comprometimento pragmático da palavra na realidade social, cultural, política do grupo
e/ou sua comunidade.

• 3ª fase: criação de situações existenciais características do grupo. Trata-se de situações
inseridas na realidade local, que devem ser discutidas com o intuito de abrir perspectivas para
a análise crítica consciente de problemas locais, regionais e nacionais.

• 4ª fase: criação das fichas-roteiro neles havia indicações de possíveis subtemas ligadas as
palavras geradoras e sugestões de encaminhamentos para análise dos temas selecionados que
funcionam como roteiro para os debates, as quais fossem apenas sugestões esses roteiros eram
de grande valia, principalmente no inicio do trabalho quando a alfabetizador era também
iniciante.

• 5ª fase: criação de fichas de palavras para a decomposição das famílias fonéticas
correspondentes às palavras geradoras.

Destarte, este método de ensino corrobora para viabilizar a capacidade de leitura e a melhor
compreensão da realidadeà população, humana, que não obtive o ensino, em faixas etárias anteriores.

Conclusão:

O artigo apresentou os métodos de ensino-aprendizagem elaborados pelos pesquisadores
Herbart, Vigotskys,Montessori ePaulo Freire.Mostrou a evolução dos métodos de
ensino-aprendizagem a partir da exposição das metodologias de ensino-aprendizagem
elaboradas pelos pesquisadores evidenciados no artigo.

Nesse sentido, observa-sea percepção atenta do professor-pesquisador em relação à forma de
aprender, apreender do aprendiz.

Como resultado da pesquisa, observou-se que os educadores se debruçaram em pesquisas
para entender e aperfeiçoar, à luz de sua interpretação,o processo de ensino-aprendizagem dos
seus alunos e, de fato, aperfeiçoaram as metodologias de ensino – aprendizagem, visto que
perceberam a forma de percepção do aprender do ser humano, em suas diferentes fases e os
impactos do meio social em relação ao interesse e aprendizado dos alunos. Nesse sentido,
cada pesquisador a seu tempo, desdobrou-se para explicar e ou criar métodos condizentes
com as fases vivenciadas pelo discentes, visando estimular a motivação, a iniciativa, a
atenção aos instrumentos pedagógicos, o compromisso a partir do sentido que o aprendiz
encontra na relação com osaber proposto

No caso do pesquisador Paulo Freire, Ele teve como propósito, além do aprendizado da
leitura, a elevação da autoestima e a participação social do discente. Nesta perspectiva, a
aplicação do método supera o intento do aprendizado, posto que visa a transformação do
meio, considerando o aprendizado como insumo básico para compreensão do processo social,
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no qual os indivíduos convivem.

Apesquisa revela, ainda, a extraordinária criação, aperfeiçoamento e contínua evolução dos
métodos e das concepções das práticas educativas de ensino-aprendizagem, ao longo da
história humana, nas décadas contempladas.

Este feito ocorre, dentre outras razões, fruto da dedicação, de horas às práticas docentes, da
percepção aguçada dos docentes sobre o aprendizado e a realidade data dos discentes, das
práticas em salas de aulas, da sensibilidade aguçada e, sobretudo, da observação atenta, dos
diferentes olhares dos professores pesquisadores sobre o aprendiz, no sentido de propiciar o
aprendizado, a percepção da realidade social e o progresso humano dos discentes, da
sociedade.

Observa-se que os pesquisadores e professores envolvidos com o ensino,são inquietados pelo
desejo de compreender e empreender os diferentes métodos e práticas de ensino objetivando
estimular o interesse, a motivação, o sentido dado pelo aluno ao saber, aos conteúdo
trabalhado para otimizar o aprendizado do discente e o capacitar para melhor viver.
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