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Um importante eixo do Plano Diretor Acadêmico

(PDA) da ESPM, referente ao campo da inovação

pedagógica, está baseado na implantação das

metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

Trata-se de um grande desafio assumido pela

instituição, uma vez que pressupõe um significativo

diálogo entre professor e estudante, relação que é o

principal objeto estudado para se entender, avaliar e

refletir sobre a relevância das metodologias ativas.

Três âmbitos, concêntricos quanto à sua

especificidade, foram analisados: o sentido da da

Educação Superior na atualidade; o contexto e os

objetivos explicitados pela ESPM em seu PDA; e

com ênfase, como os estudantes dos cursos de

Comunicação Social e Administração estão

recebendo, percebendo e reagindo à implantação

dessas metodologias.
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Como a pesquisa tinha, como premissa central, a

indissociabilidade da importância do professor e

do estudante para a aprendizagem, foi necessário

entender a perspectiva de ambas as partes.

Quanto aos discentes, foram realizados grupos

focais com estudantes de Comunicação Social e

de Administração para compreender o quanto

estavam mobilizados pelas metodologias ativas, o

que compreendiam desse processo e como

experimentavam a sua implantação em seus

cursos. Com os docentes, entrevistas em

profundidade foram realizadas para compreender

os desafios da adoção dos métodos ativos e suas

percepções sobre os principais resultados até

agora.

A despeito de desafios e críticas pontuais

levantadas e interpretadas no artigo, há a

conclusão de que está se consolidando um

processo que integra a transformação da cultura

organizacional com a implementação da inovação

pedagógica.

Os estudantes não necessariamente conseguem

definir com detalhes no que consistem as

metodologias ativas, mas as percebem claramente

em implantação nos ambientes de aprendizagem.

Além disso, percebem a inovação pedagógica

como benéfica e necessária, e consideram que

está de acordo com as formas mais eficazes de

aprender e se relacionar no âmbito da Educação

Superior.
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A análise da implantação das metodologias ativas

de ensino e aprendizagem no âmbito de

transformação da educação superior

contemporânea foi construída com sustentação nos

pensamentos de sociólogos da educação, com

destaque para Edgar Morin.

Para compreender as origens deste modelo

educativo, serviram de referência o legado do

professor estadunidense John Dewey e a atuação

do movimento “Escola Nova” no Brasil.

O conceito de “Aprendizagem Significativa” foi

tomado da perspectiva de David Ausubel e o

entendimento das metodologias, sobretudo na

dinâmica da ESPM, foi alicerçado nos estudos

prévios do Núcleo de Práticas Pedagógicas e,

principalmente, na experiência viva de seus

pesquisadores.


