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RESUMO

O presente artigo tem como reflexão o estudo acerca da evolução do desenvolvimento dos métodos de aprendizagem
no ensino universitário, trata-se de uma pesquisa teórica, do tipo bibliográfica, que se fundamenta em autores que
corroboram com o assunto e que guardam compasso com a legislação brasileira que estabelece as normas gerais no
âmbito acadêmico, infere-se que a educação brasileira, notadamente na formação superior, tende a esbarrar em
paradigmas conservadores, embora muitos autores defendam com veemência a extrema necessidade de mudança no
sentido de que seja desenvolvido um novo projeto metodológico do professor. A finalidade é, primeiramente, elencar
os problemas, em seguida analisar as características dos fatos e fenômenos obtidos por meio de escritos dos autores
escolhidos, visando à busca de possíveis soluções apontadas por eles.

Palavras-Chave: Aprendizagem, Ensino, professor.

ABSTRACT This article has as a reflection the study about the development of the learning methods in university
education, it is a theoretical research, of the bibliographic type, that is based on authors who corroborate with the
subject and who keep abreast with the legislation Which establishes the general norms in the academic field, it is
inferred that Brazilian education, especially in higher education, tends to stumble in conservative paradigms, although
many authors strongly defend the extreme need for change in the sense that a new project is developed Of the
teacher. The purpose is, first, to list the problems, then to analyze the characteristics of the facts and phenomena
obtained through writings of the chosen authors, aiming at the search for possible solutions pointed out by them Key
words: Learning, Teaching, teacher.

Introdução

O desenvolvimento desta pesquisa retrata aspectos de natureza conservadora com resquícios duradouros, que por
vezes procuram inibir a aplicação, a priori, de novas técnicas para o processo ensino-aprendizagem, especialmente no
âmbito da Universidade. Por meio desse estudo denota-se que é possível uma prática pedagógica mais autônoma, de
inter-relação dos principais atores do ensino, o processo dicotômico da aprendizagem: professor – aluno.

Por um lado é necessário o reconhecimento do professor de que a evolução, especialmente tecnológica, emerge
consideravelmente a ponto de quase impossibilitar acompanha-la em todos os termos. Mas, é evidente que deve
haver constante aperfeiçoamento do docente para tornar possível o implemento das mudanças necessárias à
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melhoria do processo ensino-aprendizagem. Carvalho e Ribas (2003) destacam que a sala de aula é lugar de debater
sobre a evolução do mundo e não uma mera apresentação do conteúdo sistematizado do saber.

O presente texto salienta alguns aspectos, que retratam paradigmas, ora conservadores, ora inovadores, no sentido
de concatenar as ideias capazes de fundamentar uma conclusão sobre o papel da sociedade na educação,
considerando sua influência, forma de organização e distribuição do conhecimento.

Para alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho, quanto à análise e avaliação da importância e
contribuição do paradigma conservador para o ensino, assim como a necessidade de sua evolução com emprego de
técnicas provenientes de modelos inovadores, foram necessários alguns recortes metodológicos para tornar o trabalho
viável. A pesquisa traz a percepção dos autores quanto à possibilidade de inovar com técnicas modernas de
aprendizado, mantendo-se aspectos essenciais do sistema conservador.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma investigação de cunho descritivo/teórico. A pesquisa teórica refere-se ao
tipo bibliográfica, pois se baseou em autores que compõe especificamente com o assunto. Ainda será feita uma
pesquisa documental, verificando-se comparativamente se os autores em seus apontamentos guardam relação com
os preceitos contidos na legislação brasileira que estabelece normas relativas aos procedimentos quanto ao
desenvolvimento e evolução das técnicas de ensino-aprendizagem, especialmente na Universidade.

Para realização do estudo busca-se analisar e sistematizar os dados bibliográficos obtidos, complementando-o com
uma pesquisa documental. O objetivo geral visa investigar a presença e a necessidade de implementação de
paradigmas inovadores no ensino superior. Este desenvolvimento foi fundamental para definir as diretrizes do trabalho
e a análise quanto às diversas opiniões e/ou sugestões dos autores.

A análise descritiva justifica-se pelo fato de denotar, ainda que brevemente, os aspectos conceituais do processo
ensino-aprendizagem, além da abordagem acerca dos paradigmas conservadores e inovadores. A finalidade é,
primeiramente, elencar os principais problemas descritos pelos autores, em seguida analisar as características dos
fatos e/ou fenômenos visando a uma conclusão quanto à necessidade em se inovar as técnicas de ensino, mitigando
com as essencialidades já sedimentadas pelo paradigma conservador.

Quanto ao levantamento, o trabalho foi desenvolvido por pesquisa bibliográfica, essencialmente, dessa forma, aprouve
o embasamento teórico dos diversos autores observados, conquanto consolidaram-se os ensinamentos com uma
pesquisa de consulta documental, especialmente às legislações referentes ao ensino, visando corroborar com as
teorias trazidas pelos autores estudados.

O Levantamento de Literatura é a localização e obtenção de documentos para avaliar a
disponibilidade de material que subsidiará o tema do trabalho de pesquisa. Este
levantamento é realizado junto às bibliotecas ou serviços de informações existentes.
Sampieri, Colado e Lucio (2006) enfatizam esta etapa do trabalho científico como sendo o
marco teórico, a construção de uma perspectiva teórica. É neste capítulo do trabalho que
pode se efetivar o modo de contextualizar o problema de pesquisa científica elaborado. É
marco porque aqui são definidos o conceito de teoria e outros conceitos relacionados com
a elaboração de teorias, que, por sua vez, estão relacionados com os enfoques qualitativos
e quantitativos da pesquisa (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 47-48).

O texto aproveita os preceitos de Lakatos e Marconi (2003, p. 248) para desenvolver uma análise e interpretação
crítica sobre a construção linear da fundamentação teórica, considerando todo o material científico estudado. Os
autores tratam dos assuntos em suas acepções e experiências, cabendo compor as ideias e hipóteses no sentido de
associar relacionar e construir as posições lançadas pelos expositores.

2 A universidade: uma pausa no conservadorismo, novas técnicas, espaço para a inovação

2.1 O paradigma conservador

Ao longo da história do ensino, notadamente o universitário, foi muito difundido o sistema baseado no pensamento
newtoniano-cartesiano, onde para conhecer o todo é preciso fragmentá-lo em seus componentes e estudar cada um
deles separadamente, entretanto, os avanços tecnológicos induzem a um repensar do modelo de educação
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(BEHRENS, 2011, p. 52).

O paradigma conservador retrata a abordagem tradicional do ensino. Cuida-se por uma postura pedagógica na qual
sejam valorizadas cultura geral e ensino humanístico. Por esta linha a escola possui um compromisso social quanto à
reprodução da cultura, calcada na rígida disciplina para a transmissão de conteúdos (BEHRENS, 2011, p. 52).

Para Esteves (2011, p. 141) os docentes que mantêm o perfil conservador, estão calcados no tradicionalismo
proveniente de uma formação e desenvolvimento profissional focado, quando muito só na investigação, sem a
percepção e reconhecimento da necessidade de evoluírem para um novo perfil em que o desempenho como
formadores se pressupõe a construção e o desenvolvimento de competências pedagógicas mais atuais e
especializadas.

O ensino sob a égide do paradigma conservador caracteriza-se por objetivar a reprodução do conhecimento, quando o
docente faz ao aluno a apresentação do conteúdo como repasse de algo pronto, acabado, exaurido. Dá-se apreço a
uma relação vertical, onde o professor constitui o centro das atenções e o aluno um indivíduo submisso e mero
ouvinte.

2.2 Sobre o paradigma inovador

Inicialmente, estabeleceremos os ensinamentos de Imbernón (2012, p. 35) no que concerne ao seu entendimento do
que representa o ensino, conquanto o autor entenda que o aprendizado refere-se a um processo de comunicação. O
professor deve estar preparado para constantes modificações em seu método, haja vista estar adstrito ao retorno dos
alunos, para tanto o receptor deve ter oportunidade de se expressar, expor suas dificuldades e necessidades. Zabalza
(2012, p.147) indica a universidade como grande protagonista na sociedade, que deixou de ser reservada somente à
elite quando abriu campo aos outros seguimentos sociais, até realiza uma abordagem voltada para o ser profissional,
conquanto a universidade passa de um templo de conhecimento para um campo de trabalho, o local certo para
desenvolver cultura e técnicas.

Os autores ressaltam o dinamismo que deve prevalecer na academia, pois o conhecimento é refletido diuturnamente,
não pode ser estático, tem que se envolver com o meio, com o momento, com os movimentos sociais, o saber é
dinâmico, e por conta disso deve ser submetido a processos de ensino correspondentes, que tendem à inovação. É
muito importante que o docente universitário permita o desenvolvimento dos aprendizes nas áreas de conhecimento,
habilidades, demonstração de valores, atitudes espontâneas, ou seja, que participem de sua construção acadêmica
com a autonomia que lhes ocasionará um aprendizado eficaz, que culmine numa formação reflexiva. Ao professor
cabe a responsabilidade de aguçar a reflexão em sua prática docente (CARVALHO e RIBAS, 1999, p. 42).

Para fundamentar a importância da inovação da prática docente é necessário que se atinja um patamar satisfatório
quanto à melhoria da qualidade do ensino em sala de aula. É importante salientar as palavras de Libâneo,

[...] a didática precisa fortalecer a investigação sobre o papel mediador do professor na
preparação dos alunos para o pensar. Mas precisamente: será fundamental entender que o
conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o pensamento
supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. (Libâneo, 2013, p. 2)

É necessário trazer à tona os aspectos políticos, sociais, históricos e filosóficos, pois se reportam ao movimento de
evolução da sociedade, e o aluno, apto a exercer a cidadania requer pensamento crítico, integração, exposição de
opinião, ademais, o volumoso avanço tecnológico norteia esse imperativo, pois sejamos capazes de observar a lição
de Carvalho e Ribas, assim,

A vida hoje na escola, na sala de aula, tem de ser muito mais do que o conteúdo
sistematizado do saber. Implica o tratamento de conhecimento presente no mundo, e
incessante movimento, a obtenção e desenvolvimento de hábitos e habilidades e a
formação de atitudes frente ao próprio conhecimento, que o aluno deverá saber aplicar em
diferentes circunstâncias do seu contexto de vida. (CARVALHO e RIBAS, 1999, p. 38)

Infere-se que a prática pedagógica inovadora pressupõe busca de competência, de experiência prática, de reflexão
com o aluno, do processo dialético, é importante considerar a dimensão social e sua prática, pois ao professor cumpre
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tornar possível a transformação da realidade do aluno por meio da educação (CARVALHO e RIBAS, 1999, p. 43).

2.3 A produção do conhecimento: processo dialético, didáticas inovadoras que estimulam a participação do
aluno.

É imperioso destacar acerca da extrema necessidade em considerar o protagonismo do aluno no processo
ensino-aprendizagem. Deve-se dar apreço ao meio social em que vive e sopesar as suas diferenças culturais, assim
será possibilitada a construção de conhecimentos.

O professor tem a tarefa de estimular a reflexão por parte dos alunos, pois a participação deles no processo
ensino-aprendizagem estimula a interação, fortalece o ensino, que torna-se mais efetivo. E essa interação possui
enfoques diferentes, como aluno – aluno, e aluno – professor, quando deve-se extrair os pontos factíveis, o que
permite a comparação de valores, o favorecimento da ética de colaboração, e, principalmente, o incremento da
aprendizagem, inteligência, capacidade de argumentação e de análise (IMBERNÓN, 2012, p. 90).

Imbernón (2012) também relaciona as benesses desse modelo de construção do conhecimento quando conclui:

[...] Refletir é aprender a pensar, analisar, comparar, sintetizar, a tirar conclusões, a tomar
decisões, enfim, o pensamento reflexivo é toda uma série de capacidades. [...] Essa troca
de ideias através do diálogo e da cooperação leva o sujeito a mergulhar em processos de
reflexão e de construção de seu próprio conhecimento. [...] (IMBERNÓN, 2012, p. 90 e 91).

Os educadores devem lidar com a ideia de que o conhecimento está em constante construção, há uma necessidade
da comunidade acadêmica em absorver mais conteúdo que outrora, principalmente face às evoluções globais
presentes em todas as sociedades historicamente constituídas, assim corrobora Marzari:

Ser professor requer não mais uma formação pontual, técnica, racional, mas uma formação
de deve acontecer ao longo da vida profissional; isso significa dizer que a formação inicial,
de nível médio e/ou superior, já não responde às necessidades econômicas, políticas e
sociais e passa a ser vista como apenas um dos momentos do processo formativo do
educador. O tempo limitado e pontual de formação, 3 ou 4 anos, já não permite contemplar
as demandas de uma sociedade em constante mudança. (MARZARI, 2016, p. 66)

O docente deve-se valer da mitigação entre as técnicas de ensino possíveis, haja vista que a variação delas pode
permitir o atendimento às peculiaridades individuais dos alunos, pois uns aprendem mais debatendo, outros ouvindo,
alguns nas técnicas coletivas, uns dialogando, enfim, é importante lançar mão de uma variação de métodos e não só
de uma única técnica, dado que pode ser favorecido um grupo limitado de alunos, carecendo os remanescentes de
uma aprendizagem efetiva (MASSETTO, 2003, p. 88).

A prática docente deve se revestir e sustentar pela adequação às especificidades do aluno, pois o conhecimento da
formação social e cultural vivida por ele proporciona ao professor o confronto entre a teoria e a realidade empírica.
Não se deve exigir do aluno a mera repetição de conceitos extraídos de obras bibliográficas, mas uma construção do
ensino voltada para a realização do processo dialético de aprendizagem, o que leva ao docente à extrema
necessidade de uma formação continuada que tem por finalidade qualificar a sua prática educacional (GRILLO e
MATTEI, 2005, p. 106).

Como trazer o aluno às “ágoras” Pela lição de Grillo e Mattei (2005, p. 108) o professor deve manter o foco em
preparar o aluno para tomar decisões, aguçar a sua criatividade, expor ideias próprias, empreender, enfim, deve
estimular o aprendiz e não meramente persuadi-lo. É importante que o aluno seja provocado a exprimir suas
curiosidades, que participe criticamente do processo de aprendizagem, pois assim fará valer sua voz.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do docente e do aluno são definidos como complemento um do outro, haja vista o processo dialético existente
entre os dois seguimentos. O aluno deve ser preparado não só para absorver conceitos, mas questioná-los,
entende-los para defendê-los ou rechaçá-los, mas sempre por meio de fundamentos calcados na relação
teoria-prática.
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Ademais, o assunto abordado possui enorme relevância, especialmente no que concerne às evoluções tecnológicas,
que possuem papel preponderante na extrema necessidade de mudança de paradigmas. Fica registrada a
importância em pensar sobre o momento atual do ensino superior no sentido de realizar uma reflexão sobre a
necessidade de atender aos anseios de discentes e docentes, estes na melhoria da formação e capacitação, aqueles
na evolução do processo de aprendizado.

Salienta-se que os professores devem substituir a retórica simples pela dialética, chamar o discente ao debate,
estimulá-lo a expor seus argumentos, pois não basta ao docente falar bem, comunicar-se de forma convincente, mas
trazer o aluno para processo didático como o centro das atenções, pois ao aluno deve-se encarregar, prioritariamente,
de desenvolver o seu próprio aprendizado com o apoio do facilitador, mediador docente.

Embora as escolas produzam conhecimento via estrutura setorizada, fragmentada e centralizada (CARVALHO e
RIBAS, 1999, p. 23), faz-se necessário que o docente valorize a relação humana que se baseia na solidariedade, o
que pressupõe apoio mútuo, divisão de responsabilidades, o que sugere uma oferta ao aluno acerca da prática
consciente, a qual valoriza a reflexão, a ação, espírito crítico, entre outros atributos, conforme aborda Behrens (2011,
p. 55).
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