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o trabalho socializado, suas dificuldade e vantagens: 
uma experiência no Ginásio de Aplicação da Faculdade 
de Filosof.ia e em estabelecimentos oticiais do Estad() de 

I. - O ensino ativo. 

Pernambuco. 

CELIA FREIRE D'AQUlNO FONSECA 
Assistente da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras 
da Universidade Federal de Pernambuco (Recife). 

O que ensinar e como ensinar são problemas fundamentais do 
professor de História, como bem acentua MareeI Reinhard, em seu 
livro L' enseignement de I' Histoire et ses problemes (1). 

Neste trabalho, tratamos de modo especial de um processo de 
ensino aplicado à Hist&ia, o trabalho por equipes ou socializado, 
sob orientação do professor, a nosso ver um dos melhores processos 
para o aprendizado da História. 

Evidentemente procuramos no ensino ativo a oportunidade de 
rendimento maior e, sobretudo, de aprendizagem efetiva. A expe
riência de trabalho socializado ou por grupos-tarefa, no ensino, tem 
por base a aprendizagem ativa do aluno. Sobretudo na direção de 
atividades discentes é que o ensino ativo pode dar seus melhores fru
tos' e, sem dúvida, não é alheia a isto a tendência da didática mo
derna em reservar até 70% 
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go nessa fase da aprendizagem; logo, de êxito certo e resultados se
guros. 

Nêsse sistema de ensino o professor tem mais o papel de orien
tador que de repetidor, apesar de que, para orientar com proveito, 
seu trabalho seja maior e necessite maiores conhecimentos, da ma
téria e dos alunos, embora possa, ao leigo, parecer o contrário. O 
trabalho de orientação é, aliás, a verdadeira e mais eficiente fun
ção do professor e do ensino, de modo geral. 

11. - O trabalho socializado no ensino. 

1 - Papel do professor na direção das atividades dis'centes. 
Baseados em uma experiência proveitosa sôbre o trabalho em 

equipes, experimentado em várias séries e turmas, é que defendemos 
êste processo de ensino, como um dos mais vantajosos e de mais 
fácil aplicação, considerando-se, sobretudo, as possibilidades reais do 
nosso meio escolar. 

Esse tipo de trabalho, bem como o estudo dirigido, apes'ar de 
conhecidos e indicados em livros didáticos, são quase totalmente au
sentes na prática do ensino, sobretudo no ensino médio, na maio
ria das escolas do Brasil. 

Considerando o hábito, em relação às exposições do profes
sor, consagradas pela prática e que os alunos não dispensam, em
bora tenham faltado às aulas ou nelas estejam. cuidando de outros 
problemas, mental ou ativamente (2), fizemos uma adaptação, ado
tando o sistema somente após a apresentação da matéria. De qual
quer modo, a apresentação da matéria pelo professor é útil em tô
das as classes, inclusive pela motivação de saberem os alunos que 
irão tratar, êles ~smos, do assunto. Também é necessária a expo
sição do assunto no início da aplicação do processo, e indispensá
vel para os séries mais baixas, pela experiência quase total de ini
ciativa nos estudos (3). 

Após a apresentação dos assuntos, em uma ou mais aulas, os 
alunos entram em contato com os temas fundamentais, sem ter sido 
esquecido os objetivos dos mesmos. 

As aulas devem ter atendido à técnica motivadora e racional, 
incluindo, portanto, COIllk> ct>ndição 
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professor pela economia de tempo e facilidade de execução, têm de 
obedecer a certos requisitos. As exposições não podem ser feitas 
no ginásio como o poderiam ser no curso superior em que o auditó
rio é de adultos, de condições psicológicas tão diversas. Infelizmente 
é um dos pontos bastante esquecido, até por pedagogos que, embo
ra tratem do problema do ensino, na ptática só se dirigem a audi
tório de adultos pois, a Pedagogia como matéria de ensino só é mi
nistrada, como é natural, após o curso médio. Este detalhe, aparen
temente secundário, corrigiria pelo teste, na prática, muita discor
dância entre professôres de curso médio e pedagogos. Pois só a prá
tica pode consagrar uma teoria que trate de prática de ensino, jus
tificando-a e demonstrando suas virtudes e falhas. 

Além da necessidade das' exposições serem feitas de maneira 
viva e bem dosada, não devem se alongar além dos 12 minutos que 
a psicologia recomenda, considerando a idade dos alunos do giná
~io, devendo ser intercalada com esquematizações no quadro negro, 
interpretação de gravuras ou textos, interrogatório dirigido, etc. Va
riação didática que impeça uma só maneira de transmissão de co
nhecimentos que, por mais arte com que seja feita, acaba sempre 
por cansar e ser monótona, perdendo-se considerável parcela do que 
está sendo apresentado. Esta perda é muito maior do que admitem 
os que só ensinam a auditório de adultos ou, pelo menos, auditó
rios post-ginasianos. 

Segue-se à apresentação dos assuntos a parte mais importante 
do processo de aprendizagem, isto é, deve esta ser efetiva, integrar
se ao patrimônio cultural do aluno. Para obter êste resultado o es
sencial deve ser feito pelo professor e, daí., a adeqüação da expres
são "estudo dirigido". Nêsse setor, a atuação do profess'or é bem 
mais discreta, em aparência, que nos processos tradicionais, porém 
muito mais eficaz e de técnica mais difícil pela necessidade de ade
qüação, segurança de conhecimentos, bibliografia adeqüada, direção 
e contrôle dos estudos do aluno ou não obterá o resultado necessá
rio. Na verdadeira aprendizagem o essencial deve ser feito pelo alu
no, mas o papel do professor é impresoindível como guia, motiva
dor da iniciação do processo, orientador e incentivador de atividades 
bem planejadas, provocando o trabalho necessário do aluno, a fim de 
que técnicas e idéias construtivas e úteis sejam assimiladas; em su
ma, a aprendizagem se realize. 

Inegàvelmente, a base de tôda metodologia eficaz e de alto 
rendimento é a que tem por base o ensino ativo e ninguém melhor 
que Dupanloup expressou esta convicção quando afirmou, em De 
[' 
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"Na educação, o que faz o professor, por êle mesmo, é pouca 
coisa; o que faz o aluno fazer, é tudo. Quem não tenha compreen
dido isso, nada compreende da educação humana ... " 

o incentivo dado pelo professor será de um lado motivador e, 
de outro, capaz de provoCllr a atividade ordenada e útil dos alunos 
através de exigências adeqüadas e bem planejadas. A fim de que 
sejam fecundas, estas exigências devem se guiar segundo técnicas 
comprovadamente eficazes e, na escolha destas, têm-s'e de conside
rar o rendimento que possa ser realmente alcançado. O rendimen
to efetivo do ensino estará, às vêzes, menos em relação ao valor in
trínseco do método do que na facilidade maior ou menor do pro
fessor utilizá-lo, por questões externas ou mesmo pessoais, inciusi'" 
ve a segurança de oonhecimentos e da metodologia da matéria que 
ensina. O valor da formação, pelo menos mínima, que recebe o fu
turo professor nas Faculdades de Filosofia, sobretudo quando estas 
apresentam condições satisfatórias, evidencia-se nessas ocasiões. Pois, 
para um bom rendimento do ensino, é necessário não somente o co
nhecimento da matéria que se leciona, comp também o apoio de 
matérias correlatas convenientemente selecionadas, bibliografia, mé
todos de estudo e o indispensável curso de didátioa geral e especial 
( 4 ), com sua análise metodológica e prática de ensino, conhecimento 
dos objetivos da disciplina e responsabilidade profissional. 

O professor convenientemente preparado percebe claramente a 
importância da metodologia no ensino, preocupa-se com o aprovei
tamento dos alunos, as dificuldades a vencer e a importância de sua 
missão. E nossa convicção, em face de tôdas essas considerações, 
que a causa maior do baixo rendimento do ensino e maneira roti
neira com que é ministrado, diria mesmo, desinterêsse, é mais a má 
preparação do professor do que incapacidade de esfôrço ou desinte
rêsse real. 

2. - Condições para as atividades dirigidas. 
Entre os' vários processos que temos experimentado, dos que 

melhores resultados apresentam, está o chamado trabalho socializa
do, isto é, por grupos de alunos, designados para uma tarefa pré-fi
xada, obedecendo a certas normas. 

Processo de aprendizagem dos melhores, o trabalho por equi
pe no ensino da História não exige da escola condições excepcio
nais, sendo vantagem considerável o fato de sua viabilidade em país 

(4). - Infelizmente colecado, geralmente, em segundo 
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como o nosso, de pequenos, escassos meios didáticos. O ensino in
dividualizado, por exemplo, embora hoje tenham as duas escolas con
vergido, após a inicial orientação divergente, apresenta dificuldades 
quase insuperáveis no Brasil, pela ausência de condições materiais, 
a não ser em casos especialíssimos. Mesmo nos Ginásos de Aplica
ção das Faculdades de Filosofia faltam condições, embora possa ha
ver liberdade de aplicação de métodos mais avançados, certas faci
lidades maiores quanto a pessoal e serviços especializados, quando 
as Universidades das quais fazem parte os podem fornecer. Assim 
mesmo, e essas condições não são freqüentes, o profess'or em geral 
não dispõe do tempo necessário à aplicação do ensino individuali
zado, pois é excepcional o regime de tempo integral, sobretudo pa
ra o professor de Didática Especial, no máximo assistente do ca
tedrático de Didática Geral, ou Livre-Docente (5). 

Face, portanto, às condições reais para a execução de um en
sino de maior eficiência é que só cogitamos de processos possíveis 
e já experimentados por nós no ambiente brasileiro. Entre êstes, 
ressalta o estudo socializado. E necessário, porém, como já assina
lamos, obedecer a certos requisitos, o primeiro dêles, após a ação do 
professor, o apoio da Biblioteca escolar. 

3. - Papel da biblioteca no estudo por grupos-tarefa. 
Indispensável e primordial, ressalta neste processo, a coopera

ção da biblioteca. Biblioteca existente, em geral, em tôda escola de 
curso médio, pelo menos quando oficial, embora faltem, muitas vê
zes, livros necessários. 

Para utilização proveitosa dos livros existentes, novamente é in
dispensável o trabalho consciensioso e competente do professor, exa
minando e selecionando os livros e textos de que disporá para efi
ciente direção das atividades discentes. Já agora assinalamos, por"" 
tanto, o primeiro grande passo nesse tipo de trabalho: a seleção, pe
lo mestre, dos textos e livros que devem ser consultados pelos alu
nos. 

O aluno de ginásio e colégio, assoberbado com o número de 
matérias, não fará o esfôrço necessário para um estudo mais apro-

(5). - Já assil1alamos (na nota 4) o plano sec~~ndário em que é mantido o cur
so de Didática, apesar da opinião mais ou menos geral sôbre sua utilj
dade e importância, o que é inexplicável ou, pelo menos, muito contra
ditório. Note-se que êsse curso tem poucos catedráticos, ficando em 
minoria nas Congregações das Faculdades de Filosofia, e isso explica em 
grande parte a postergação constante de sellS interêsses pcis, os demais 
professôres do curso, embora regentes das 
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fundado se as dificuldades não forem atenuadas. É como no curso 
superior o mestre que não indique algumas das obras essenciais ou, 
se o aluno foi deixado sàzinho para aprender a procurar obras bá
sicas e não as assinalou em sua exposição não tenha recebido do 
professor reparos e esclarecimento à respeito da importância das o
bras' e sua posição e contribuições à historiografia e, em especial, às 
questões tratadas. 

É também valioso o exemplo de trabalho do mestre e haverá 
maior compreensão e incentivo pois, podem sentir a tradicional par
ticipação do professor, bem como seu interêsse e cultura na segu
rança com que os orienta e esclarece complementando o esfôrço do 
aluno, não só dentro dos meios de que êste pôde dispor como, no 
caso do curso superior, assinalando de modo construtivo a impor
tância da bibliografia e do conhecimento das obras básicas em re
lação às questões tratadas. Acresce a necessidade de orientação mais 
minuciosa, quando se trata de alunos do curso médio, face à falta 
do hábito de consulta aos livros que não sejam os manuais didáti
cos (6), não sendo raro o caso de estudantes que passam todo o pe
ríodo de ginásio e colégio sem jamais terem ido à biblioteca da es
cola. Fato ainda mais lamentável quando se considera que os alu
nos refletem, em geral, o ensino que lhes é ministrado. 

A fim de que seja real e proveitoso o auxílio da biblioteca é 
necessário que o professor conheça bem os livros de que a mesma 
dispõe, peça a aquisição de um ou dois mais modernos, utilize os já 
existentes, anote os trechos que os alunos deverão consultar, os ca
pítulos e, diante muitas' vêzes, da reação e espanto dos mesmos, es
clareça que são apenas meia dúzia de páginas ou uma dezena a con
sultar, como acontece freqüentemente no curso médio. É necessário 
fazer ver a necessidade de consultar livros além do didátioo, para os 
assuntos mais complexos, e como as' facilidades de compreensão do 
assunto compensarão o trabalho. 

Parecerá tarefa exaustiva para o professor. Esclarecemos que 
não traz uma sobrecarga excessiva ao professor, a não s'er talvez de 
início pois, além do mestre dever conhecer, evidentemente, os li
vros básioos sôbre os assuntos mais importantes da matéria que en
sina, a classe está dividida no máximo em 6 ou 7 grupos de traba
lho (7). Terá o professor de indicar, portanto, a bibliografia míni-

(6). - A consulta a outros livros não implica negação à utilidade e às quali
dades do livro didático mas desenvolve o espírito crítico e é altamente 
educativa, dando ao aluno melhor noção da necessidade de maior in
formação e seriedade antes de emitir ou adotar um julgamento sôbre os 
complexos assuntos que, em qualquer época, envolve a vida social. 

(7). - Se classes de 30 
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ma de apenas 6 ou 7 assuntos, apesar de bem determinados os ca
pítulos ou páginas. 

A biblioteca, no ensino da História, é a base para os trabalhos 
por grupos de alunos como, aliás, para outro qualquer tipo de a
prendizagem. As excursões, se bem que motivadoras e instrutivas, 
não têm a importância e a necessidade como, por exemplo, no en
sino da Geografia. Na última, é a realidade que se apresenta; na 
primeira, é uma reminiscência material ou o local apenas dos acon
tecimentos que estudamos. Será sua base- geográfica ou espaoial, a
liás importante e cheia de sugestões mas, no máximo, restará uma 
sobrevivência material, como uma ruína, perdidas muitas de suas ca
racterísticas ou elementos, embora possa o quadro físico, muitas vê
zes, esclarecer muita coisa. Mas nem sempre o quadro natural ex
plica fatos históricos, uma vez que nêsses acontecimentos, além da 
base geográfica outras influências têm grande importância, e em mui
tas ocasiões até maior, como as influências sociais, econômicas e ou
tras. Portanto, para o ensino da História, a documentação e a nar
rativa, o texto, transcrições oportunas de documentos, interpretações, 
mapas, etc., são em geral de maior importância, salvo casos espe
ciais, tudo fazendo parte da biblioteca. 

4. - Constituição dos grupos (problemas e técnica). 
Uma das vantagens do trabalho socializado ou por equipes é 

justamente incluir, com as vantagens educativas do trabalho em gru
po, práticas inteligentes de trabalho indidualizado. Processos, eviden
temente, sob orientação do professor, que presidirá a organização 
dos vários grupos. 
Composição dos grupos: 

a). - Inicialmente, o professor estabelecerá o número de equi
pes e determinará os assuntos a serem tratados por cada uma. Por
tanto, a classe será dividida em grupos que poderão se estabelecer 
por associação voluntária, ou através de elementos indicados pelo 
y1"ofessor ( 8) . 

A formação espontânea de equipes não é fácil, em nosso meio. 
(Juando pedimos à classe para se organizar em grupos voluntários, 
mesmo após ter designado os chefes das equipes ou alunos coorde
nadores das atividades no caso de ter falhado o apêlo à chefia vo
luntária, raramente os grupos se organizam. Após uma semana, mais 
ou 
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Algumas classes, no entanto, se organizam por grupos espontâneos, 
sobretudo as de Colégio, mas nem sempre. 

Atribuimos êsse problema de composição 11:1 equipe, como tam
bém, depois, o da coordenação dos trabalhos, ao excessivo individua
lismo dos nossos hábitos de vida e eduoação e, por isso, neste pon
to não podemos seguir no Brasil as normas dos livros estrangeiros. 

Nossos alunos não têm hábito de cooperação e trabalho em co
mum, sendo assim necessária a intervenção maior do mestre, sem 
o que a equipe dificilmente se comporá no prazo devido, nem as 
tarefas ficarão prontas. Ess'a realidade ao invés de nos desanimar 
mostra, ao contrário, quanto é necessária uma orientação capaz de 
corrigir ou pelo menos atenuar essa tendência. Tanto mais somos 
excessivamente individualista quanto mais devemos insistir na corre
ção, por processos de cooperação, como o que tratamos no presente 
trabalho. 

Quanto as classes não excedem os trinta alunos (9) e existe o 
apoio de um Serviço de Psicologia e Orientação, que permite conhe
cer razoàvelmente a situação dos estudantes nas classes, seu nível 
de aproveitamento e ajustamento, não é difícil dosar convenientemen
te a fôrça e o equilíbrio dos grupos, resultando possibilidades mais 
ou menos' interessantes para cada equipe. Não sendo possível êsse 
conhecimento em classes de 50 alunos e mais, como em muitos es
tabelecimentos de ensino, para evitar pelo menos ressentimentos, a
pós a escolha dos chefes dos grupos', designamos seus componentes, 
de 6 em 6, em último caso por ordem de chamada. Solução primá-' 
ria que muitas vêzes não resulta má devido à possibilidade freqüen
te de haver em cada grupo de 5 ou 6, alunos bons e médios, sufi
cientes para assegurar um bom rendimento dos' trabalhos. 

Preferimos, no entanto, tentando conciliar condições reais e nor
mas ideais, após a escolha dos chefes, determinar que escolham, em 
rodízio e um a um, os colegas que queiram integrar o grupo pois, 
em geral, os alunos conhecem os' colegas e resultam grupos com pos
sibilidades mais ou menos idênticas para todos. :E: também possibi
litada a associação por afinidades, facilidades de residências próximas, 
reuniões de estudo, etc. Os alunos escolhidos são igualmente livres 
de aceitarem ou não o convite para ingressarem em determinado gru
po, segundo os líderes e assuntos, já inicialmente designados. 

Quanto ao número de componentes, nossa experiência está de 
inteiro acôrdo com a literatura especializada estrangeira quando opi-

(9), - Como no Ginásio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, 
onde iniciamos a experimentação de métodos mais modernos de ensino, 
~raças 
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na que os grupos ideais estão em tôrno de 6 alunos. Realmente, me
nos de 4 é pouco, porém com grupos maiores de 7 é difícil traba
lhar, maiores se tornam os problemas do coordenador do grupo, a 
repartição das tarefas corre o risco de ficar muito fragmentada, difí
cil é reunir a equipe para estudo e debates. Além disso, é maior a 
possibilidade de alguns fugirem ao trabalho, justamente os sempre 
interessados em fazê-lo, em face de não ser realmente indispensáveis 
a atividade de tantos alunos para a e~posição de um assunto, mesmo 
relativamente complexo. Por tudo isso, o professor deve evitar com
por grupos de mais de 7 elementos; se o faz, devido ao número exa
gerado de alunos em uma classe, sentirá que o trabalho foi reali
zado apenas por alguns. Estes, em geral se queixam, pois a nota é 
coletiva e, além disso, mesmo quando a maioria trabalhou, dado o 
número excessivo de alunos e conseqüente fragmentação das tarefas, 
nota-se a falta de certa unidade no trabalho. Quando, ao contrário, 
o grupo é de 4, o rendimento é, em geral, maior, há oportunidade 
de coordenação e discus'sões em conjunto, podendo mesmo certos as
suntos serem feitos em colaboração integral, sem especial divisão do 
trabalho. Infelizmente, encarando nossas reais condições, é muito 
difícil podermos constituir grupos tão pequenos; seria necessário, 
também um apoio aos alunos que o professor, assoberbado de au
las, em geral não pode dar. Tem o professor de limitar-se à orien
tação geral, embora seja repetida duas ou três vêzes, ocupando apro
ximadamente o espaço de duas aulas na indicação cuidadosa da bi
bliografia, orientação das tarefas e esclarecimentos aos alunos que 
já iniciaram o trabalho. Essas explicações são freqüentes porque, 
em geral, os assuntos escolhidos atendem à importância do tema ou 
insuficiência dos esclarecimentos nos' livros didáticos ou na aula. Há, 
também, o problema dos livros de consulta pois, existindo apenas 
um exemplar de cada livro na biblioteca e sendo os assuntos dados 
em mais de uma turma, pois há em geral várias classes da mesma 
série, temos às vêzes de indicar livros menos essenciais, que exigem 
ainda mais assistência aos aJunos. 

E o profess'or, neste período, obrigado a descuidar-se momentâ
neamente do programa, pela certeza da importância de ensinar o alu
no a estudar, a experimentar sua capacidade real de trabalho, per
ceber a verdadeira aprendizagem e a importância do método, enfim, 
ensinar alguma coisa que possibilite ao educando continuar sozinho, 
se desejar, mesmo após deixar a escola. O 
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Grupo - a). - voluntários. 
b). - os chefes, em rodízio, escolhem cada elemen

to do grupo, livres de aceitarem ou não. 
Número de componentes -

FH ideal entre 4 e 6 alunos 

I11111111 além de 7 é prejudicial 
~L.U.LJ~r----o I menos de 4 não alcança objetivos 

5. - Determinação das tarefas gerais e coordenação dos trabalhos. 
Constituidos os grupos, com o fim de tratarem de assuntos bá

sicos da matéria, são determinadas' as tarefas gerais, exigências que 
obrigam os alunos a tomarem contato real e mais profundo com os 
assuntos. 

Quando grupos de 6 alunos, poderão ser distribuidas tarefas 
para cada aluno; quando grupos maiores, tarefas para dois ou três, 
conforme a importância e dificuldade das mesmas. Todo o trabalho 
estará sob contrôle e coordenação do ahmo que chefia o grupo. 
Para esta função, se ninguém atende ao convite de voluntariado, o 
mais indicado é escolher o aluno e, das outras vêzes, se ainda ne
nhum se oferece, a chefia se fazer em rodízio. O grupo poderá, tam
bém, da segunda vez em diante, escolher o chefe, através de eleição. 

A ação coordenadora dentro do grupo é essencial, ficando um 
ou dois alunos responsáveis, até certo ponto, pela marcha dos tra
balhos, a fim de que os mesmos sejam apresentados a tempo. 

O principal dentro do grupo, uma vez constituido, é o senso de 
responsabilidade e a motivação que o mestre consiga manter. A 
constância nas exigências não pode ser dispensada, porque sendo 
muitas vêzes o processo uma novidade, os alunos', quando mais as
soberbados de trabalho, procuram fugir às tarefas. Verdade que, se 
a biblioteca não apoiar convenientemente o trabalho, e aqui inclui
mos a boa vontade da bibliotecária e número mínimo de exemplares, 
as dificuldades crescem e as queixas são justas. :E: preciso animar 
os alunos, indicar outras bibliotecas (lO) e fontes igualmente con
venientementes e sintéticas mas, face ao número de turmas numa 
mesma escola, a melhor solução seria mesmo alguns exemplares dos 
livros básicos ou até cópias mimiografadas dos textos, em quantida
de suficiente, para atender a vários alunos. A falta de livros que, 

(lO). - Mas, mesmo assim, logo os lbros 
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algumas vêzes, a boa vontade de uma Diretoria esclarecida pode sa
nar, é o maior obstáculo a êste sistema de ensino e pode prejudicar 
consideràvelmente a marcha dos trabalhos. Por esta razão a apre
sentação dos trabalhos deve ser marcada com antecedência mínima 
de 15 dias, pronto o professor para transferir a data por uma se
mana ou mais, sobretudo da primeira vez, quando os alunos ficam 
receiosos da novidade, ou quando houver maior dificuldade de ob
tenção dos livros. Têm-se de levar em conta, também, a presença 
dos alunos mais descuidados e que podem prejudicar a marcha dos 
trabalhos e a nota do grupo, uma vez que o resultado é coletivo. 

Na execução das tarefas dentro do grupo é de grande impor
tância o trabalho individual, necessário e útil. Situação altamente 
educativa, face à função do homem dentro da sociedade, individual 
mas contribuindo para os fins comuns. 

E necessário que, pelo menos enquanto os alunos não têm prá
tica do processo ou discernimento suficiente para determinar a ta
refa de cada membro (11), o professor oriente mais de perto, in
clusive pela influência de sua autoridade na exigência de trabalho 
dos alunos, apesar da conveniência de atender as preferências dos 
mesmos em relação a certos tipos de tarefa. Será mais fácil seguir 
essa norma se existir na escola um gabinete de Psicologia e Orien
tação, apoiando o trabalho docente e atendendo o interêsse dos edu
candos. 

Os alunos pouco diligentes serão, em certos casos, um proble
ma para o aluno coordenador, tendo o professor de intervir, indagan
lo freqüentemente, e como por acaso, sôbre a marcha dos trabalhos, 
o andamento das tarefas e assim sucessivamente, a fim de controlá
las, ao mesmo tempo que observará o desenvolver-se geral das ati
vidades . Esta atitude é necessária, dado o fato, já assinalado, do 
excessivo individualismo do aluno brasileiro, fruto de uma s'ociedade 
demasiadamente personalista, e para o qual tôda a organização, há
bitos e exemplos contribuem para ampliar. 

Em último caso, diante de alunos mais irresponsáveis, prevenir 
que as notas serão dadas pelas tarefas dentro do grupo, a fim de não 
prejudicar os colegas que cuidaram das mesmas. Será o fracasso 
do processo em alguns de seus objetivos educacionais, mas não co
mo aprendizagem individual, se bem que, feita dentro de um con
junto. Na escola brasileira, pela ausência de trabalho ativo, quer in
dividual quer coletivo, será sempre um resultado de aprendizagem 

(11). - No curso de Colégio, em certos casos, já podem os alunos se encarre
garem dessa distribuição; no Ginásio falta-lhes, 
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efetiva e em grande parte pessoal, apesar de falhar, em casos como o 
assinalado, em outros objetivos. E haverá a possibilidade, não de 
todo perdida, do aproveitamento por parte dos alunos mais aplica
dos, da maioria dos objetivos visados e maior aprendizagem geral. 
O contrôle mais estreito sôbre os alunos menos aplicados é feito, a
liás, em seu próprio benefício, pois estão se preparando para as" pro
vas necessárias à promoção de série e se beneficiando do estudo, em
bora o seja por obrigação (12). 

6. - Tarefas dentro dos grupos. 

Várias podem ser as' exigências dentro de um grupo de traba
lho. Assim, um resumo, um relatório, mapas e gravuras, organiza
ção de perguntas à classe após a apresentação do trabalho, inter
pretação de fotografias e textos, etc. 

Determinamos sempre cinco tarefas básicas: Sinopse que orienta
rá o trabalho, Relatório, Exposição do assunto, Mapas ou gravuras 
ilustrando o trabalho, Questionário dirigido à classe após a apresen-' 
tação das demais tarefas, determinado um mínimo e um máximo de 
perguntas'. Tôdas as tarefas acompanhadas de explicações e devendo 
prestar esclarecimentos aos alunos ou ao professor, quando as soli
citem. 

A realização destas tarefas comporta oonsulta à bibliografia in
dicada, pesquisas sôbre o assunto, anotações, seleção da matéria, re
dação, exposição, ilustração e interpretação, coordenação dos traba
lhos no resumo, relatório, adeqüação de gravuras, mapas hi~t6ricos', 
etc. Além disso, os debates e es'darecimentos que as perguntas or
ganizadas e apresentadas no final motivam ~ntre a classe e o grupo, 
bem como a intervenção ou crítica e orientação final do professor 
são muito úteis à educação de muitos dos pontos tratados. Note
se que, na apres'entação do trabalho o encarregado da sinopse a es
creve no quadro negro e, a pedido do mestre a esclarece, ressaltan
do que no relatório as explicações maiores serão dadas; o expositor 
lê o relatório ou discorre sôbre o mesmo; os encarregados de mapas 
e gravuras as' interpretam; os organizadores das perguntas completam 
as respostas se as mesmas não foram satisfatórias; tudo convergindo 

(12). - Em nossa experiência na aplicação de trabalhos dirigidos segundo o pro
cesso de que tratamos no presente trabalho, e que foi constante durante 
5 anos, em várias classes e séries escolares, só duas vêzes sucedeu o caso 
de, em uma equipe, haver falta total de cooperação. Num dos casos 
dois alunos, aliás problemáticos em relação a tôdas as matérias; no ou
tro, tratava-se de turma do curso noturno que se caracterizava pela di
ficuldade de freqüência e aproveitamento, em relação, também, a tôdas 
as matérias. Note-se que o processo de que tratamos aqui, foi aplicado 
por nós, sistemàticamente, também no curso noturno do Colégio Esta
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e aprofundando assunto básico que dificilmente deixará dúvidas maio
res (13). 

Como se vê, autêntico e proveitoso ensino ativo, com exercí
cio de relativa iniciativa e liberdade, esfôrço pessoal do aluno, apren
dizagem efetiva, fins coletivos de grande Importância educativa. E, 
ao receio inicial por ocasião da determinação dos grupos e tarefas, 
sucede o prazer do trabalho realizado, notando-se, então, o interês
se dos alunos dos outros grupos em apresentarem os trabalhos. Che
gam a ponto de, quando à aproximaçao de férias ou interrupção de 
aulas propunhamos receber os trabalhos escritos e tarefas realiza
das dispensando-os da apresentação à classe, sermos surpreendidos 
com os peidos de aulas suplementares pois, fazem questão, após ob
servarem as equipes anteriores, de apresentarem o trabalho de s'eu 
grupo. 

Para a primeira apresentação de trabalhos temos por princípio, 
se nenhum grupo aceitou o convite para iniciá-los e a fim de evitar 
interpretações tendenciosas, sortear, na ocasião, o grupo que fará a 
primeira exposição. A classe já está, aliás, avisada sôbre isso e, an
tes de proceder ao sorteio, novamente indagamos se algum grupo 
não quereria se apresentar. Pode-se, também, proceder a êste sor
teio quando por ocasião da constituição dos grupos. 

O problema da intervenção do mestre, como já dissemos, no 
Brasil é maior, quanto às tarefas também, pelas condições gerais Ja 
comentadas e, na escola, pela ausência quase absoluta de correção 
através de processos coletivos de estudo. Nosso ensino é todo êle 
dirigido na suposição do trabalho isolado e, muitas vêzes sem cui
dado de assistir sequer o aluno, ausente mesmo a preocupação de 
contrôle da aprendizagem, as provas mensais sendo mesmo mais uma 
exigência imposta pela lei ( 14). Ora, se quase total é a falta de 

(13). - Quando os grupos são maiores ou alunos que dêle fazem parte não 
participam mais ativamente do trabalho, costumamos indicá-los para 
responderem o questionário do próprio grupo e, se necessário, fazemos 
outI as perguntas que esclareçam suficientemente o assunto. Quando no
tamos que um ou dois não contribuíram para o trabalho, damos então 
notas diferentes, conforme tínhamos avisado antes, após a primeira ex
periência, ? fim de não prejudicar os alunos estudiosos nem permitir 
que certos elementos oportunistas aproveitem o sistema para tirarem 
boas notas às custas dos que estudaram. Depois dessa sabatina com o 
primeiro grupo que apresentou o trabalho e das notas, às vêzes bem 
diversas, dificilmente casos de irresponsabilidade se repetem. 

(14). - Novamente vemos a realidade tendo como conseqüência minúcias de re
gulamentações escolares de caráter oficial e centralização excessiva. A 
rotina chega a tal ponto que a lei é mais progressista e, apesar de 
ce:'Ías traves que cria, é ainda o que imprime um sôpro didático mínimo 
para grande parte das regiões e escolas do Brasil. Tal fato é suficiente 
para se avaliar como antiqüado 
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preparação e disposição do aluno para as tarefas em comum, maior 
que no estrangeiro tem de ser a intervenção do professor. A possi
bilidade que assinalamos, de falhar alguns objetivos do trabalho cC>-' 
letivo apesar do interêsse e advertências do mestre durante a prepa
ração dos trabalhos, bem mostra a dificuldade. Aqui também é a 
experiência que nos guia, quando assinalamos diferenças entre o meio 
escolar brasileiro e algumas opiniões de autores estrangeiros que a
gem em meios, sob certos aspectos, bem diversos do nosso. 

Fazemos notar, no entanto, que se falharem alguns dos obje
tivos visados pelo trabalho em equipe, ficará sempre o êxito do tra
balho ativo realizado, a experiência dinâmica experimentada pelo alu
no - e há s'empre os que aproveitam muito mais - a importância 
da pesquisa bibliográfica ressaltada, a atividade discente planejada e 
individualmente realizada mas entrosada num grupo mais amplo, o 
ensino ativo, enfim. Nêsse caso as atividades individuais, apesar de 
obtidas dentro de um grupo perseguindo fins comuns, e mesmo quan
do não atingem tôdas as vantagens do segundo objetivo, de qualquer 
modo, por estarem enquadradas em objetivo coletivo, já assinalam 
um progresso. Segue, também, a direção da moderna pedagogia, na 
convergência crescente dos métodos da escola individualizada com os 
da escola s'ocializada. 

De qualquer modo o sentido de cooperação e os fins gerais não 
se terão perdido em todos os seus aspectos. Assim, o trabalho por 
equipes terá sempre o mérito de provocar o trabalho individual ati
vo, sendo em alguns cas'os e sob certo aspecto, seu complemento ne
cessário. 

Outra dificuldade, face à tendência individualista dos nosSos 
alunos e o tempo escasso do professor, é que alguns alunos se limita
rão a realizar urna tarefa menor (cópia do trabalho, ilustração sim
ples, questionário descuidado) deixando a outros o esfôrgo intelec
tual e coordenador maior (15). Mas, mesmo para tarefas menores, 
haverá sempre o benefício do trabalho ativo, muita ooisa se apren
derá, sendo importante a ação do mestre exigindo explicação e in
terpretação das gravuras e mapas, esclarecimentos' às perguntas, ob
servando se as questões essenciais são ressaltadas e o terna geral 

lei procurando suprir o abandôno do alunó pela exigência da nota men
sal e outros processos semelhantes. Mas, como já opinamos, sendo a 
causa principal do progresso do ensino e preparação adeqüada do pro
fessor, nulas são as medidas de caráter supletivo, enquanto o princi
pal problema não for encarado, sem sofismas. 

(15). - É, aliás, uma crítica também feita em outros países; ver pg. 118 de 
F. Mory in Enseignement individuei 
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melhor esclarecido e aprofundado, beneficiando também a classe a 
quem o grupo se dirige. E através de breves intervenções, quando 
necessárias, após a apresentação do trabalho, esclarece o mestre o 
que ficou obscuro, orienta e completa o que foi insuficiente (16). 
N ote-se, também, que êsses' trabalhos são feitos apenas 3 ou 4 vê
zes por ano, valendo pela aprendizagem de métodos, aprofundamen
to dos assuntos mais importantes, desembaraço e confiança que pos
~ibi1ita aos dunos, interêsse e motivação pela matéria, contato e com
preens'ão da importância da bibliografia, fixação e verificação da a
prendizagem. 

7. - Ainda a importância da ação do professor. 

Assinalamos, ainda, a influência que a competência e o exem~ 
pIo do mestre exerce no bom êxito dessas realizações pela capaci
dade de incentivar os alunos, motivá-los, despertar o espírito de ini
ciativa e auto<onfiança, pois se sentem satisfeitos e orgulhosos de 
se mostrarem capazes e de terem sido solicitados para trabalhos mais 
sérios. 

A justiça com que o professor deve julgar os trabalhos - e 
para evitar qualquer equívoco deve escolher critérios objetivos e 
uniformes de julgamento - a apreciação . justa e a competência com 
que julga cada grupo, deverá contribuir para manter o entusiasmo 
e a curiosidade pelo trabalho das outras equipes e para novos tra
balhos durante o ano. 

IH. - Adeqüação do processo a classes diversas. 

Em tôdas as séries êste sistema de trabalho pode ser utilizado, 
apenas variando os temas e as exigências, que devem ser adeqüa
das ao nível da classe e convenientemente dosadas. 

A diferença do estudo por grupos-tarefa no curso médio e os 
chamados seminários' no curso superior é mais em grau de profun
didade, além de ser o trabalho realizado por maior número de alu
nos, visando objetivos mais variados. No curso superior os objeti
vos são mais de aprofundamento de conhecimentos e dos meios ne
cessários para isso, inclusive bibliográficos, embora muitafs vêzes se
jam uma preparação para o estudo futuro e a avaliação de proble
mas regionais ou mundiais, com suas implicações em condições his
tóricas anteriores e os condicionamentos resultantes. Contribuição que 
a História dá à Sociologia, à Economia e outras ciências humanas, 

(16). - Nota~ que o assunto já fôra apresentado à 
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sem falar na melhor compreensão de problemas atuais que sua in
vestigação toma mais clara. f:sse aprofundamento nos estudos e a 
compreensão do alcance da História, inclusive na sua inter-relação 
com outros ramos do conhecimento humano, necessita orientação do 
professor, sobretudo no plano intelectual, l11as é maior a iniciativa do 
aluno, mesmo se dentro de equipes, pois êle já se prepara para ser 
um especialista ou técnico competente. O princípio do processo de 
aprendizagem no entanto, é também o do ensino ativo, como não 
podia deixar de ser. 

No ensino médio, além da orientação intelectual e informações 
s'ôbre a matéria que se estuda, visa-se igualmente à formação geral 
do aluno, através de cada matéria pelos meios que lhe são próprios' 
e segundo suas possibilidades, adeqüadas ao desenvolvimento de cer
aos aspectos úteis ao indivíduo e à coletividade e não apenas à aqui
sição de técnicas. Essas são consideradas mas, também a formação 
geral, intelectual, moral e social do aluno, mais do que no curso 
superior em que, estas implicações, são mais indiretas que objetivos 
necessários de cada aula. 

IV. - Resultados e conclusões. 

No ensino da História, sobretudo no curso médio é que as van
tagens do sistema de trabalho por equipes oferece amplo campo, e 
daí interessar o estudo de sua técnica aos cursos de Didática das 
Faculdades de Filosofia e sua prática aos alunos mestres' nos Giná
sios Experimentais. Entre outras vantagens que o trabalho por equi
pes no ensino da História oferece, estão: a ajuda mútua objetiva 
que falta na classe, em geral; aprofundamento da matéria de forma 
mais agradável e unitária (17); o caráter social do grupo, desenvol
vendo o espírito comunitário e associativo, a solidariedade e o inte
rêsse pelo esfôrço em tômo de um fim comum e elevado; incentiva 
os menos interess'ados, inclusive por influência moral do grupo, le ... 
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conjunto (18); a realização de uma tarefa como parte do trabalho 
coletivo, dá ao aluno melhor consciência de suas responsabilidades 
(19); atende à necessidade de auto-confiança, comum aos adoles
centes, revelando-lhes muitas vêzes qualidades de que nao suspeita
vam ou das' quais duvidavam; a escôlha de um chefe capaz, e a co
operação com o mesmo, bem como as dificuldades da prática de li
derança e outras situações semelhantes às que no futuro se defron
tarão em plano mais amplo, constituem aprendizagem social útil e 
democrática; as atividades que o sistema sus'CÍta criam um ambiente 
nôvo e estimulante na classe, favorável à iniciativa e a um esfôrço 
maior e geral; e, finalmente, as equipes quando se conservam uni
das em vários trabalhos, acabam por tomar consciência de seu grupo 
e, quando bem orientadas pelo mestre, sentem a sadia solidariedade 
que liga seus elementos uns aos outros (20). 

Esses serão os melhores benefícios do trabalho em equipe, e o 
professor estará próximo para estimular, orientar, controlar os ex
cessos (21), evitar as injustiças em relação a alunos menos aptos, ca
nalizar para atividades úteis a tendência natural dos adolescentes de 
se gruparem para atividades comuns e que, quando deixada às soltas, 
corre algumas vêzes o perigo de uma orientação duvidosa ou anti
social. 

Quanto à aprendizagem da matéria propriamente, é uma das me"" 
lhores maneiras de obter um estudo mais profundo; maior consciência 
do problema estudado, sua importância e necessidade de solução; 
maior integração da aprendizagem; fixação natural pelo conhecimen
to mais profundo do assunto; interêsse maior pela matéria e escla
recimentos nos debates que se seguem à apres'entação dos trabalhos; 
contato e conhecimento real de métodos' eficientes de estudo; me
lhor verificação, pelo professor, através dos trabalhos objetivos apre
sentados pelos alunos. 

Enf~ é adeqüado à ps'icologia dos alunos e, no plano geral, 
atende a fins coletivos, cooperativistas e sociais, não só no interês
se específico da matéria como também no plano educacional, notan
do-se fàcilmente seu sentido construtivo geral. 

(18)" - Há, ainda, a comparação que os interessa em relação ao trabalho dos 
outros grupos, estabelecendo-se uma emulação natural, sem os inconve
nientes da mesma no plano individual. 

(19)" - É freqüente o caso de alunos indiferentes que nos surpreendem pela 
participação e interêsse que, nesse sistema de trabalho, revelam, 

(20)" - O sistema que sugerimos na composição dos grupos, permitindo os esco
lhidos aceitarem ou não sua inclusão em determinado g:"UPO, possibilita 
êste objetivo" 

(21), - Comuns aos chefes nas séries menos adiantadas, sobretlldo 
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E de tal importância a fase de exercícios e trabalhos práticos 
na aprendizagem, devido a seu caráter ativo que, como já salienta
mos, a Didática moderna lhe reserva entre 60 a 70% do tempo ge
ral disponível (22). Desta fase, faz parte o sistema de trabalho por 
equipes, de enormes proveitos na aprendizagem e na formação inte
lectual e social do aluno. 

Temos de salientar a vantagem de sua grande viabilidade nas 
reais condições da eS'cola brasileira, pois depende muito mais do pro
fessor que das condições materiais da escola. 

* 
* * 

INTERVENÇOES E RESPOSTAS DA PROFA. CELIA FREIRE 
D'AQUINO FONSECA. 

Do Prof. I aime Pinsky (FFCL. de Assis. SP.). 

Aproveita a ocasião para comunicar que na Faculdade de Fi
losofia de Assis se faz uma experiência de integração do curso no 
1. o ano (Antropologia, Sociologia, Bibliografia e Referências e In
trodução aos Estudos Históricos) fornecendo subsídios para a His
tória Antiga e no 3.0 ano (História Contemporânea, da América e 
do Brasil, estudando uma época, por exemplo, o s'éculo XIX) . 

• 
Resposta: Acha interessantíssima e necessária, inclusive se con

siderarmos a questão sob o ângulo da Didática Especial e sua re""' 
lação com o ens'ino no Curso Médio, essa integração com outras dis
ciplinas. Ainda mais porque elas existem em um mesmo curso para 
dar subsídios e uma visão mais profunda e ampla em relação ao to
do. Sabemos que a fragmentação não é uma separação, mas um 
recurso didático que nossas limitações' nos impõem para bem domi
narmos certos ramos e aspectos da Ciência. Mas no fundo a Ciên
cia e o Saber são uma coisa só, nós' é que somos forçados a agrupá
los em certos s'etores para melhor, ou realmente conhecermos algu
ma cousa da natureza ou da cultura. Em vista, aliás, dessa limita
ção na nossa capacidade de apreensão do conhecimento geral, que 
é necessária e útil a cooperação das várias cadeiras em benefício dos 
alunos, mas também muito difícil de s'er bem realizada. Exige pla
nejamento em conjunto, entendimento e cooperação intensa entre os 
professôres para dar resultados, além de não poder ser prejudicada 

(22). -
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a outra parte do programa da cadeira no sentido de seus pontos bá
sicos e aspectos específicos. Claro que na Faculdade de Assis, de 
que nos fala o Prof. Pinsky, êsses problemas devem estar sendo 
considerados e é auspicioso sabermos que eSsa experiência de inte
gração está sendo feita ou, pelo menos, experimentada. 

* 
* * 

Da Profa. Helena Pignatari Werner (PUC. de SP.). 

Pergunta à Autora como aplicar tudo que ela preconiza numa 
classe de 50 alunos? 

* 
Resposta: êste e outros pontos que oralmente a Profa. Helena 

Pignatari Werner me dirigiu foi abordado no trabalho que foi mi
meografado e distribuido nas pastas aos Simposiastas. 

Assim, há um item especial sôbre a questão do grande número 
de alunos a utilizarem a biblioteca; como indicou, no caso de pou
cos livros ou biblioteca insuficiente, a solução está nos prazos para 
os trabalhos e já previstas algumas transferências. Da mesma ma
neira faltou no hábito dos alunos receberem as exposições e que isso 
é o costume adquirido devido a um ensino quase exclusivamente ver
bal: oS alunos são frutos dos professôres que apenas se valem das 
exposições, no ensino. :B o outro lado da medalha, aliás conseqüên
cia do ensino que, de modo geral, recebem. Assim é que, tendo de 
considerar a realidade existente, adaptou o processo, só determinan
do os' trabalhos após exposição do assunto em classe. Falou sôbre 
isso no trabalho distribuido. 

E, finalmente, narra no trabalho uma experiência de vários a
nos, aplicada sistemàticamente em classes, em geral de 50 alunos 
- tal é a situação dos Colégios oficiais do Estado de Pernambuco, 
excepto o Ginásio Experimental da Faculdade de Filosofia. Claro que, 
quanto menos são as condições ideais maiores as dificuldades. Mas 
pergunta: face a essas condições difíceis, como classeS noturnas de 
50 alunos, acredita a Profa. Helena Pignatari que as exposições tra
dicionais, rotineiras e monótonas, dêm mais resultados no sentido 
da aprendizagem efetiva do aluno? Justamente explicou o processo, 
inclusive em classes numerosas, devido a não exigir condições ex
cepcionais naS escolas - e as dificuldades foram contornadas de 
maneira como narrou no trabalho, na medida em que foram surgindo . 

• 
• • 
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Da Profa. Júlia Maria Leonor Scarano (FFCL. de Rio Claro. SP.). 

Diz que pela sua experiência no curso secundário e colegial em 
São Paulo, verificou que a pesquisa sôbre História do Brasil é mui
to produtiva, desperta interêsse em relação aos nossos problemas e 
também é menor a dificuldade em se encontrar a bibliografia neces
sária. 

* 
Resposta: Parece-lhe, também, que a pesquisa sôbre História do 

Brasil é mais proveitosa, inclusive pelos clássicos motivos de estar 
mais próxima dos' alunos e relacionar-se com os interêsse da cole
tividade em que vivemos, etc. Mas o processo de trabalho em equi
pes, quando bem aplicado em outros setores como História Geral, 
Geografia, etc. dá os mesmos resultados. Sôbre isso trata a litera
tura especializada, inclusive F. Mory que indica e que acha o pro
cesso mais proveitoso para outras matérias que não seja a História 
- no que discorda e atribui a não ter aquêle autor contacto maior 
com a nossa disciplina e suas técnicas de ensino. A sua experiên
cia, pelo menos, leva-a à certeza da utilidade do processo no en
sino da História, face sobretudo a sua viabilidade em nosso meio. 

* 
* * 

Do Prof. Sebastião Romano Machado (FFCL. de Franca. SP.). 

Congratula-se com a Profa. Célia pelo trabalho apresentado. 
Diz ser valiosa a sua observação no que diz respeito à realidade bra
sileira, no tocante ao ensino da História. B imperioso que se acabe 
com o conceito errôneo e perigoso de que o professor não sen
do capaz de lecionar português ou matemática poderá dar Satisfato
riamente aulas de História! 

* 
Respostas Agradece ao Prof. Pe. Romano o apoio ao seu tra

balho e a pecepção do que há de mais interêsse nêle, e que é jus
tamente as adaptações feitas e sua viabilidade no ambiente escolar 
brasileiro. 

Sabe 
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