
Eric Mazur 
aplica o 
método de 
aprendizagem 
que estimula 
a discussão 
e interação 
entre os 
participantes 
da aula 

transmissão do conhecimento por 
meio de aulas expositivas é uma 
prática presente desde os primór

dios da criação da universidade ocidental 
no século X I , mas ironicamente é o mo
delo menos lembrado pelos alunos quan
do questionados sobre como aprenderam 
alguma habilidade na qual se consideram 
realmente competentes. Para um apren
dizado mais eficaz, o ensinamento a par
tir da exper imentação e da prática é, nos 
dias de hoje, a aposta de especialistas em 
métodos de ensino inovadores, como o 
desenvolvido pelo professor Eric Mazur 
na Universidade Harvard. 

Eric Mazur esteve no Brasil no final de 
janeiro para participar da palestra Memo
rização ou compreensão: estamos ensinando o 
certo?. O evento destinado a professores e 
gestores de instituições de ensino superior 
ocorreu no Centro Universitário Salesiano 
(Unisal), em São Paulo. 

Segundo Mazur, a maioria dos alunos 
está acostumada a memorizar regras e 
aplicá-las de maneira mecânica na resolu
ção de problemas, mas, para ele, isso não é 
o suficiente. "Boas resoluções não indicam 
compreensão da matéria", diz. O professor 
afirma que na Universidade Harvard 40% 
dos alunos somente memorizam formas de 
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resolver problemas e não compreendem de 
fato o que foi aplicado em aula. 

Baseado em suas observações em sala 
de aula, Mazur constatou que a prática é a 
grande chave do aprendizado, por isso pas
sou a desenvolver métodos que previssem 
mais a aplicação prática do conhecimento, 
aumentando a compreensão dos alunos em 
matérias aplicadas. Foi assim que Mazur 
chegou ao desenvolvimento do método cha
mado de Harvard Peer Education Systems, que 
envolve os alunos em sua própria aprendi
zagem durante as aulas expositivas e foca 
sua atenção nos conceitos correspondentes. 
"Não ensinamos com respostas e sim com 
perguntas", salienta Mazur. 

De acordo com ele, os alunos se compro
metem a ler os conteúdos e, durante as aulas, 
são aplicadas questões conceituais sobre o 
que foi estudado. "A partir daí, os alunos são 
incentivados a pensar sobre a questão e a for
mular suas próprias respostas", explica. Em 
seguida, a discussão passa a ser em grupo, 
o qual decide pela resposta mais adequada. 
O método faz com que os estudantes pen
sem por meio de argumentos, ajudando na 
compreensão dos conceitos. "Eles precisam 
convencer seus colegas sobre a resposta 
correta e, nesse processo, assimilam muito 
melhor o conteúdo", afirma Mazur. 

Para facilitar a mensuração das respos
tas dos alunos, o método utiliza um softwa
re específico de estatística e um dispositivo 
chamado de clicker, que os alunos acionam 
indicando numericamente suas respostas. O 
professor da Harvard, no entanto, ressalta que 
a tecnologia é apenas uma aliada do método, 
otimizando o tempo da contagem. Ele afirma 
que a captação das respostas pode ser feita 
manualmente também. "Basta que o aluno in
dique frente ao peito, com as mãos, o número 
da resposta que considere correta", explica. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 161, p. 22-23, fev. 2012.




