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Qualquer que seja a área educacional, é fundamental a compreensão
de que o processo de ensino deve dar mais importância ao aprendizado do
que a quem transmite o conhecimento. Quando consideramos a necessidade de um envolvimento mais significativo do corpo discente, para tornar
as aulas um processo dinâmico, passamos a identificar as oportunidades
didáticas para
Entretanto,
ou há pouco,
levem o aluno
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uma mudança bem-vinda.
em termos práticos, podemos constatar que ainda nã(~/há,
aproveitamento adequado dos recursos pedagógicos que
a uma efetiva participação na aula.

Todo o conteúdo de Ensino de engenharia: técnicas para otimização
das aulas reflete práticas e vivências de projetos e atitudes desenvolvidas,
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Com o objetivo de se obter melhores resultados em relação à aprendizagem e ao aperfeiçoamento profissional, os autores produziram um conjunto de textos que atende a uma demanda latente entre os professores
dos cursos de Engenharia - necessidade que tem aumentado numa área
de ensino que prima pela busca de experiências inovadoras.
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PREFÁCIO

Este livro poderia se chamar Diálogos entre docentes de Engenharia, ou
Troca de experiências didático-pedagógicas entre professores do curso de Engenharia, ou mesmo Debate entre professores de Engenharia sobre as inovações
didáticas que estão introduzindo em suas aulas. Qualquer um deles espelharia muito bem o conteúdo desta obra.
Em primeiro lugar, porque explicitam a origem e a fonte das informações e reflexões aqui contidas, fornecidas pelos docentes de diferentes cursos
de Engenharia, lecionando diversas disciplinas, que usaram técnicas, criaram
situações novas e multiplicaram

os recursos didáticos existentes, com o ob-

jetivo de que seus alunos se interessem mais por suas matérias, aproveitem
melhor suas aulas e realmente aprendam o que lhes é proposto.
Eles conseguiram despertar a curiosidade dos estudantes, desafiaram-nos
a aprender, incentivaram-nos a perseguir, desde já, uma formação integrada à
sua profissão, fizeram-nos descobrir que aprender se torna mais significativo
quando, ao processo individual, acresce-se um processo colaborativo entre
alunos e, destes, com os professores, e que a autonomia intelectual e profissional se inicia a partir das aulas e do curso de Engenharia.
Em segundo lugar, os possíveis títulos acima enunciados poderiam caber
porque o que vamos encontrar nas próximas páginas são experiências, vivências, projetos, atitudes e atividades práticas, realizadas nos períodos das aulas,
técnicas experienciadas e adaptadas às turmas e às matérias.
Não serão longas discussões teóricas sobre como "ministrar aulas". São
práticas pedagógicas, que conseguiram concretizar os principais pressupostos
da aprendizagem significativa, da aprendizagem de adultos e da relação de
parceria entre os participantes de um processo de formação profissional.
Qualquer dos títulos poderia também servir porque os autores dos capítulos pretendem

socializar suas experiências,

debatê-Ias, discuti-Ias e di-

vul~ar os resultados obtidos, com o intuito de aperfeiçoá-Ias, ampliá-Ias e,
se for possível, despertar o interesse de outros professores de Engenharia
para se lançarem neste caminho de inovação em suas aulas, a fim de que,
na atualidade,

a formação dos engenh~iros se faça em um nível melhor e

mais abrangente.
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Nos vários capítulos, encontraremos

inovações em disciplinas básicas e

em disciplinas profissionalizantes, em matérias predominantemente

teóricas

e em situações de estágio.
Quase todas estas experiências estão conectadas a projetos de pesquisa,
alguns até se constituindo em dissertações de mestra do ou em teses de doutoramento. Chama a atenção o fato de encontrarmos, atualmente, em vários
programas de pós-graduação de Engenharia, a abertura para as pesquisas sobre o ensino em Engenharia.
Esta obra ainda responde a uma grande demanda de docentes da área.
Sempre houve, da parte deles, a solicitação de conhecer experiências inovadoras em aulas realizadas por professores de Engenharia e o desejo de, com
eles, debater nas diferentes oportunidades de cursos de Metodologia do Ensino Superior, por mim ministrados, seja em cursos só para professores de
Engenharia, como os que aconteceram na Escola Politécnica da USp, seja em
cursos de Engenharia da Unicamp e na Faculdade de Engenharia Industrial
(FEl), bem como nos demais cursos ministrados para grupos formados de
professores de diversas áreas, em que encontrei professores de Engenharia.
Esta obra permite o atendimento a esta solicitação, mesmo porque a expectativa dos autores é a de que seus colegas, professores de Engenharia,
possam conhecer suas experiências, analisá-Ias, discuti-Ias, criticá-Ias, experimentá-Ias e, juntos, possam encontrar melhores caminhos e estratégias para
elevar o nível de aprendizagem e formação profissional em nossos cursos de
graduação.
Dialogar, debater e aprender uns com os outros é o grande escopo deste
livro, e, por isso, todos os autores estão abertos para este compartilhar.
Prof. Marcos 1: Masetto
Organizador
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