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RESUMO 

 

O método de ensino, ultimamente muito abordado, chamado Metodologia Ativa (MA) 
explana o conhecimento para instigar os alunos a participarem de forma íntegra para 
obter máximo desempenho de informações durante seu período acadêmico, 
desenvolvendo senso crítico, resolutivo, investigativo e conclusivo, baseado em 
fatores evidenciais do cotidiano profissional, afim de preparar o aluno pra sua trajetória 
de trabalho no dia a dia. O intuito de levar um conteúdo teórico/prático para o 
acadêmico, expõem-se de forma a nivelar um grupo de aprendizado de maneira a 
enfatizar o relacionamento de conhecimento entre os mesmos e a quebra de 
paradigmas que irão se deparar em situações realistas de seu cotidiano. A presente 
pesquisa trata-se de um levantamento de dados qualiquantitativo, análise documental 
e pesquisa de campo (questionário) de caráter exploratório descritivo. O objetivo foi 
realizar um diagnóstico da percepção dos docentes da área de saúde da UNIGUAÇU 
em relação as metodologias ativas na docência do ensino superior. Para isso, foi 
preciso examinar as opiniões, conhecimentos e atitudes sobre as metodologias ativas 
dos docentes. A amostragem foi probabilística, aplicado a todos os professores que 
fazem parte do corpo docente da área de saúde da UNIGUAÇU. O questionário foi do 
tipo survey da obra de Ferreira (2017) adaptado pela autora da pesquisa, 
encaminhado on-line através da plataforma google forms. Na primeira etapa as 
questões versavam sobre o perfil dos docentes participantes do estudo, na segunda, 
as perguntas tratavam de questões relacionadas as metodologias ativas. A fim de 
auxiliar na compreensão e interpretação dos dados coletados, os mesmos foram 
apurados, organizados e analisados em uma estatística através da análise de 
conteúdo. Como resultado da pesquisa pode-se traçar um perfil dos professores dos 
cursos de saúde da Uniguaçu, os quais em sua maioria são do gênero feminino, acima 
de 31 anos de idade, que trabalham a mais de 5 anos na instituição, muitos acima de 
10 anos. Em sua maioria, concluíram suas graduações de 2001 em diante e trabalham 
em média de 9 a 30 horas semanais no Ensino Superior. 94,6% dos professores 
tinham conhecimento sobre o conceito de metodologias ativas e seus tipos, 97,3% 
dos professores utilizam ou já utilizaram as metodologias em suas aulas, 86,5% utiliza 
em mais de 4 aulas no semestre, isso mostra que os professores da Uniguaçu, já 
estão se adequando as mudanças no ensino e aprendizagem. As metodologias que 
mais utilizam em sala de aula, são: APB, TIC, Simulação, Problematização e 
processos grupais. Existem dificuldades para aplicar as MAs por 54,1% dos 
professores da Uniguaçu, as quais foram destacadas: as dificuldades de utilização na 
disciplina e pouco tempo para preparação do método. Assim concluindo que 
precisamos além de tudo de um nivelamento tanto da parte acadêmica e 
principalmente da parte docente sobre transição e abordagem da MA na instituição, 
uma vez que ela obtém ótimos resultados na aprendizagem. 
    
 
Palavras-chave: Metodologias ativas. Docentes. Ensino superior. 
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ABSTRACT 

 

The recently much addressed teaching method called Active Methodology (MA in 
Portuguese), explain the knowledge to instigate students to fully participate in order to 
achieve maximum performance and information retention during their academic 
period, developing critical, resolutive, investigative and conclusive thinking, based on 
evidences of the professional day-by-day, trying to prepare the students to their work 
trajectory on a daily basis. The reason to use the theoretical/practical content is due to 
the leveling of a learning group in order to emphasize the knowledge share between 
the academics and the breaking of paradigms that they will encounter in realistic 
situations of their daily lives. This research is about a qualitative and quantitative, 
documental analysis and an exploratory descriptive field research. The objective was 
giving a diagnosis about the health sector teachers from UNIGUAÇU, regarding the 
active methodology in college level teaching. In order to execute it, it was needed to 
examine opinions, knowledges and attitudes about the current used active 
methodology. The sampling was probabilistic, applied to every UNIGUAÇU’s health 
sector teacher. The survey was based on Ferreira (2017), adapted by the questionnaire 
author and sent online through google forms platform. Firstly, the questions were about 
the teacher’s profile, the second part brought questions about the active 
methodologies. To help the statistical data comprehension and interpretation, they 
were collected, organized and analyzed through content analysis. As results, the 
teacher’s profile is mostly female, over 31 years old, that work more than 5 years in 
the institution. Most of them graduated after 2001 and work 9 to 30 hours per week, 
average, in college education. 94,6% of the teachers already knew the active 
methodology concept, 97,3% use or has used it on their classes and 86,5% of them 
use it more than 4 classes per semester, this shows that Uniguaçu’s teachers are, 
already, fitting into the teaching and learning changes. The most common 
methodologies are: APB, TIC, Simulation, Problematization and group work. There are 
difficulties in applying MAS for 54,1% of UNIGUAÇU teachers, which were highlighted: 
difficulties in using the discipline and little time to prepare the method. In conclusion, a 
leveling both in the academic and mainly in the teaching part on transitioning and 
approaching MA in the institution is needed, since it obtains excellent results on the 
learning process.  
 
Keywords: Active Methodology. Teachers. University education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia, o perfil do aluno e o perfil 

das Universidades mudaram muito, tanto da parte educacional como da didática, 

sobrevivem em um contexto socioeconômico que impõe expectativas de desempenho 

cada vez mais elevadas. Espera-se que os egressos da educação sejam capazes de 

transitar com desenvoltura e segurança em um mundo cada vez mais complexo e 

repleto de tecnologias inovadoras (BARBOSA e MOURA, 2013). 

Neste atual contexto educacional, existem diversificados tipos de processos de 

ensino e aprendizagem aplicados, alguns tem suas pedagogias metódicas e 

tradicionais, outros adeptos a inovações e tecnologias; também existem alunos com 

diversos perfis, alguns chegam na faculdade com dificuldade de aprendizagem 

escolar enquanto outros com sede de aprender tudo o que puderem, apresentando 

facilidade de aprendizagem. Com toda esta diversidade, pode existir um grande 

desafio de ofertar um ensino de qualidade pelas universidades (BORGES e 

ALENCAR, 2014). 

As novas necessidades educacionais aliadas aos perfis apresentados fazem 

com que exista a necessidade de uma nova forma de pensar a educação. Na 

pedagogia tradicional o ensino é centrado no professor, ou seja, este é autoridade 

dentro da sala de aula e responsável pelo processo educativo, enquanto o aluno é um 

mero receptor de informações. Hoje, a tendência educacional é uma pedagogia crítica, 

em que o papel do educador é de ser um facilitador para conduzir o conhecimento 

diante da realidade visando à transformação social e política, a fim de atender às 

demandas da população (XAVIER et al., 2014). 

Barbosa e Moura (2013) relatam que mesmo que o sistema educacional forme 

indivíduos tecnicamente muito bem preparados, é indispensável que eles sejam 

capazes de exercer valores e condições de formação humana, considerados 

essenciais no mundo do trabalho contemporâneo, tais como: conduta ética, 

capacidade de iniciativa, criatividade, flexibilidade, autocontrole, comunicação, dentre 

outros. Neste sentido, é necessário o desenvolvimento de metodologias que sejam 

capazes de levar à autonomia do discente e ao mesmo tempo um autogerenciamento 

e corresponsabilidade pelo seu próprio processo de formação (PINTO et al., 2012).  

As metodologias ativas vêm como um modo diferente de modelo de 

aprendizagem para tentar mudar a organização e função da sala de aula, incluindo 
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práticas de solução de problemas, estimulando à criatividade, inovação e capacitação, 

buscando alcançar os alunos em uma totalidade, desde os alunos que mais têm 

dificuldades de aprendizagens até os que têm maior facilidade (BORGES e 

ALENCAR, 2014). 

 As políticas públicas da educação superior, conforme o Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), Nº 776/97), dispõem que:  

 
Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes 
Curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se 
revestem, quais sejam as de atuarem como meros instrumentos de 
transmissão de conhecimento e informações, passando a orientar-se para 
oferecer uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para 
enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado 
de trabalho e das condições de exercício profissional. 

 

Complementando a citação do Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), a partir do ano 2000, vêm incentivando mudanças nas 

instituições formadoras dos cursos da área da saúde através da implementação de 

práticas pedagógicas na tentativa de se aproximar da realidade social (PRADO et al., 

2012). 

Esta necessidade de transformação do processo de formação dos profissionais 

de saúde é decorrente da ineficiência atual da academia em responder a demandas 

sociais crescentes. As dificuldades encontradas pelos profissionais recém-formados 

demonstram a necessidade de mudanças na sua formação acadêmica, a fim de 

formar sujeitos capacitados para atuar de maneira integral, resolutiva, dinâmica, 

renovadora e protagonista (CRISTOFOLLETI et al., 2014). 

A proeminência da metodologia ativa está embasada na formação do 

profissional da saúde, que, guiado pelo método convencional de ensino, não estava 

contemplando os anseios e as necessidades da população. Além disso, existem 

evidências que apontam para alto nível de estresse dos acadêmicos, vislumbrando 

falhas da educação tradicional no preparo do aluno frente às exigências profissionais 

(CHRISTOFOLETTI et al., 2007). 

Um dos grandes questionamentos e inquietações dos teóricos e profissionais 

da área da educação superior é se as universidades realmente têm formado 

profissionais para atuarem no mercado de trabalho com competência e autonomia. 

Com tanta informação disponível, encontrar uma ponte motivadora para que o aluno 

desperte e saia do estado passivo, de espectador, e desenvolva habilidades e 
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competências, induz professores e profissionais da educação a pensar e conhecer 

sobre como se produz uma aprendizagem significativa e como se constrói o 

conhecimento (PINTO et al., 2012). 

  
A educação profissional oferece muitas oportunidades de aplicar 
metodologias ativas de aprendizagem, é o caso das aulas de laboratório, 
oficinas, tarefas em grupo, trabalhos em equipe dentro e fora do ambiente 
escolar, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos. Essas atividades 
tendem a ser naturalmente participativas e promovem o envolvimento do 
aluno no processo de aprendizagem. Entretanto, se de um lado vivenciamos 
com mais facilidade os métodos ativos de aprendizagem nas atividades 
práticas, por outro lado, resta-nos enfrentar um dos grandes desafios 
pedagógicos dos tempos modernos: incorporar aprendizagem ativa nos 
espaços e tempos atualmente ocupados pelas tradicionais aulas expositivas. 
É exatamente ali, na sala de aula e nas relações entre professor e aluno, 
onde as mudanças são mais necessárias (BARBOSA  e MOURA, 2013, p.56). 
 

Há uma necessidade emergente de reconhecer as mudanças do mundo 

moderno que refletem diretamente no perfil do aluno em sala de aula. Precisamos 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico por meio de avanços nas metodologias 

de ensino em convergência com as tecnologias digitais e de rede, visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para vida dos futuros 

profissionais da área da saúde (SOARES, 2017). 

No entanto, é importante ressaltar que todo este processo tem o professor 

como elemento chave no repensar a construção do conhecimento, no qual a mediação 

e a interação são os pressupostos essenciais para que ocorra aprendizagem. 

Contudo, a mudança na prática pedagógica não deve acontecer de forma agressiva 

para o professor, nem para o acadêmico, evitando-se assim a queima de etapas. A 

opção por uma metodologia ativa deve ser feita de forma consciente, pensada e, 

sobretudo, preparada (BORGES e ALENCAR, 2014). 

Neste sentido, o tema para esta pesquisa foi escolhido com o propósito de 

aprofundar conhecimentos acerca das metodologias ativas, para um melhor 

desempenho dos docentes da área da saúde no exercício da profissão, e meu próprio 

desempenho como docente. Nessa perspectiva será abordado de forma breve as 

motivações pessoais da autora para a realização da presente pesquisa. 

 Na atuação de docente de curso superior, na área de saúde, mais específico 

no curso de Fisioterapia, acompanhei durante os 10 anos de docência, algumas 

mudanças e avanços educacionais no ensino aprendizagem na Instituição que 

leciono, onde o método que vem crescendo muito como ferramenta de ensino para 
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formação de futuros profissionais é o de metodologias ativas. 

 A instituição procura instigar os docentes para utilizarem essa metodologia 

pedagógica, abordando sobre o assunto nas semanas pedagógicas e reuniões de 

colegiado, estimulando os professores quanto à reflexão sobre seu uso no exercício 

da docência promovendo a autonomia dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Não se sabe se essas metodologias estão sendo utilizadas já nas aulas desses 

docentes, se eles conhecem essa metodologia, se tem dificuldades ou dúvidas sobre 

o método, se existe um receio em utilizar ou até por não terem tempo para o 

envolvimento desse método. 

 Desse modo, surgem como perguntas norteadoras da pesquisa: qual a 

percepção dos docentes da área de saúde da Uniguaçu em relação as metodologias 

ativas na docência do ensino superior? Os docentes têm conhecimento da proposta 

da metodologia ativa e seus tipos? E, finalmente, se existe e qual seria a dificuldade 

em adotar esse método em suas aulas e disciplinas? 

 O tema proposto justifica-se pela importância da inserção de metodologias 

ativas na educação para que avancem o cenário da inovação educacional e para que 

os alunos sejam capazes de lidar e se adaptar com as mudanças imprevisíveis da sua 

profissão e do dia a dia, que possam ter criatividade e serem aptos a resolver 

problemas, serem lideres, onde hoje a competitividade do mercado de trabalho os 

exige. No lado dos professores a pesquisa justifica-se para que os docentes também 

entendam a importância dessa atualização e para que consigam ensinar esses futuros 

profissionais a terem uma visão crítica-reflexiva.  

 A visão da necessidade de se repensar a formação do profissional na área de 

saúde aliada a importância deste setor da sociedade demonstra o caráter 

interdisciplinar da presente pesquisa. O mundo atual passa por mudanças gritantes 

como o aumento do crescimento demográfico, as diferenças sociais e econômicas, 

entre outros. Essa complexidade do mundo atual tende a fazer com que muitas 

pessoas pensem de modo fragmentado e disciplinar, porém, a resolução de muitos 

destes problemas passa necessariamente por análises integradas onde qualquer 

evento sócio-político-econômico seja interpretado e compreendido através da análise 

de diferentes realidades (VILELA e MENDES, 2003).  

 De acordo com o autor supracitado, as exigências atuais do mercado de 

trabalho exigem o desenvolvimento de programas interdisciplinares de ensino com 
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vistas a alcançar novo tipo de pensamento e a formação do profissional de saúde 

comprometido com a reconstrução social. Para essa complexidade do ensino e da 

cultura, a qual apresenta diversas dimensões, a compreensão de qualquer fenômeno 

social requer que se leve em consideração as informações relativas a todas essas 

dimensões. Os professores devem se posicionar diante desses desafios que exigem 

transformações, pois interferem diretamente na construção da identidade profissional 

e pessoal do nosso aluno. 

 O avanço nas tecnologias nas últimas décadas revolucionou também as 

abordagens pedagógicas, e surgiu ou fortaleceu métodos de ensino e aprendizagem 

que devem ser escolhidas dependendo de seu contexto. Nessa perspectiva o trabalho 

objetivou realizar um diagnóstico da percepção dos docentes da área de saúde do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) em relação as metodologias ativas na 

docência do ensino superior.  

 Para tal, foi preciso examinar as opiniões, conhecimentos e atitudes sobre as 

metodologias ativas dos docentes, verificado se existe resistências pelos docentes em 

aplicar esse método, quais foram as ferramentas de uso das metodologias ativas e 

analisado a percepção dos docentes a respeito das metodologias ativas para o ensino 

aprendizagem do aluno na área da saúde. 

 A presente pesquisa encontra-se estruturada em 3 capítulos: o capítulo 1 

apresenta uma contextualização a respeito do ensino e aprendizagem no Ensino 

Superior, fundamentando teoricamente também os saberes docentes na área da 

saúde, os conceitos de alguns tipos de metodologias ativas, o capítulo 2 descreve o 

percurso metodológico utilizado para a coleta de dados, a descrição dos participantes 

da pesquisa, os instrumentos e procedimentos, tendo como suporte a análise de 

conteúdo, e, por fim, o capítulo 3 traz os resultados do questionário respondido pelos 

professores que trabalham na área de saúde, e procurou-se discutir e fundamentar os 

achados da pesquisa com autores.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E AS 

METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Para iniciar as discussões pertinentes a este capítulo é necessário resgatar a 

pirâmide de aprendizagem desenvolvida em 1946 pelo prof. Edgar Dale, a partir de 

pesquisas sobre o índice de retenção da informação utilizando diferentes métodos de 

aprendizagem. De acordo com a figura 1, o autor demonstra que após duas semanas 

do término do estudo utilizando métodos passivos ou tradicionais, os estudantes 

conseguem reter 10% do que leem, 20% do que assistem, 30% do que é 

demonstrado. Porém, se o estudante utilizar os métodos ativos, ele consegue reter 

50% do que é discutido em grupo, 75% do que pratica e 85% do que ensina aos outros 

(SOARES, 2017). 

 

Figura 1 - Pirâmide de aprendizagem 

 

Fonte: Professor Edgar Dale (1946) 
 

É importante salientar que os métodos centrados na educação ativa não são 

recentes, apesar de reconhecermos a guinada que a internet deu à disseminação das 

metodologias ativas de aprendizagem. A prática de estudos baseados em problemas 

já ocorre em instituições renomadas, como na Universidade de Harvard, desde a 
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década de 1920 (THISTLETHAWAITE et al., 2009).  

Paulo Freire, um grande educador, também contemplava com semelhante 

ideia, sua pedagogia continua válida porque responde as necessidades fundamentais 

da educação de hoje, ele era contra o iluminismo pedagógico e cultural que acentua 

apenas a aquisição de conteúdos curriculares, defendia a importância da dimensão 

cultural nos processos de transformação social (FREIRE, 2005). 

Desde o início dos anos 60, Paulo Freire buscava fundamentar o ensino 

aprendizagem em ambientes interativos, com recursos audiovisuais, com o uso de 

tecnologias, principalmente o vídeo, a televisão e a informática [...]. Freire (2005, p. 9) 

pregava que “o conhecimento é constituído de forma integradora e interativa” e ainda 

“não é algo pronto a ser apenas ‘apropriado’ ou ‘socializado’, como sustenta a 

pedagogia dos conteúdos, instrucionista, que insiste na memorização (de conteúdos)”. 

As metodologias ativas se apresentam como contribuição relevante na criação 

de ambientes de aprendizagem contextualizada, com impactos de grandes interesses 

para a formação em educação profissional e tecnológica e o aprimoramento das 

funções básicas de ensinar e aprender, por meio de metodologias ativas, é um 

complemento necessário às propostas de reorganização curricular em curso 

(BARBOSA e MOURA, 2013). 

Os professores conhecem meios de ensinar e aprender que podem ser 

considerados como um tipo de metodologia ativa, ainda que não sejam rotuladas ou 

conhecidas por essa expressão.  O ensino por meio de projetos, assim como o ensino 

por meio da solução de problemas, são exemplos típicos de metodologias ativas de 

aprendizagem. Se nossa prática de ensino favorecer no aluno as atividades de ouvir, 

ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar, estamos no caminho da aprendizagem ativa 

(BARBOSA e MOURA, 2013). 

Os mesmos autores, Barbosa e Moura (2013), colocam que a metodologia ativa 

traz com ela a aprendizagem ativa, que seria quando o aluno realiza tarefas, 

analisando, avaliando, interagindo com o assunto em estudo, ouvindo, perguntando, 

discutindo, fazendo, ensinando, ou seja, estimula a construir seu conhecimento 

participando ativamente do processo de aprendizagem e não recebendo 

passivamente o conteúdo. Nesse estudo os autores conseguiram perceber que os 

alunos assimilam maior quantidade de conteúdo, retendo a informação por mais 

tempo, aproveitando as aulas com satisfação e prazer. 

Esse método proposto tem como princípio teórico que o discente tenha 
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autonomia, considerando ser um sujeito que procura construir a sua própria história, 

levando em consideração sua cultura, seus saberes acumulados e tornando-se 

corresponsável pelo seu processo de aprender. Este fato leva o professor a exercer 

um papel apenas de mediador e coadjuvante, estimulando um aluno crítico e reflexivo 

(MITRE et al., 2008). 

Muitas vezes o professor universitário sabe o que ensinar, mas não detém a 

pedagogia de como ensinar. A aprendizagem deve ser significativa e sua promoção 

exige, em primeiro lugar, uma metodologia de ensino que seja capaz de envolver o 

aluno enquanto protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso 

crítico diante do que é aprendido, bem como competências para relacionar esses 

conhecimentos ao mundo real. Tal processo parece tornar-se possível com a utilização 

do que denominamos por Metodologias Ativas de Aprendizagem (PINTO et al., 2012). 

Barbosa e Moura (2013, p. 57) salientam que “todo método ou estratégia que 

promova o envolvimento e a participação ativa do aluno no processo de 

desenvolvimento do conhecimento contribui para formar ambientes ativos de 

aprendizagem”. 

Borges e Alencar (2014) conceituam o educador como um transmissor de 

conhecimento que deve atuar na mediação do aprendizado, usando recursos 

didáticos que favoreça o aprendizado crítico-reflexivo do estudante, de forma ativa e 

motivadora. 

Pesquisas recentes demonstram que o modelo tradicional de ensino é cada vez 

mais obsoleto e incapaz de atender aos anseios e necessidades da sociedade 

moderna (BRAID; MACHADO; ARANHA, 2012). Na educação superior se estigmou 

que para ser considerado um bom docente, bastaria ter um vasto conhecimento na 

área da disciplina lecionada e uma boa oratória; contudo é perceptível que a cada dia 

mais os estudantes do nível superior, chegam com suas personalidades formadas, 

uma bagagem de conhecimento muito grande, frutos de uma sociedade globalizada e 

informativa (BORGES e ALENCAR, 2014). 

No modelo tradicional de ensino, geralmente, as habilidades técnicas 

ganhavam grande importância, pois são os especialistas naquele determinado 

assunto que lecionam a um grupo de alunos, deixando questões éticas, morais, 

atitudes e habilidades de resolução de problemas em segundo plano. A atividade 

desses professores, que, na maioria das vezes, reproduz os processos pelos quais 

passaram ao longo de sua formação, centraliza-se em sua própria pessoa, qualidade 
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e habilidade, não contribuindo para uma formação crítica dos estudantes, para o 

desenvolvimento de suas qualidades e capacidades, pois centraliza na figura do 

professor todo o conhecimento (BORGES e ALENCAR, 2014). 

Contrastando tal visão, a metodologia ativa, com auxílio das diversas 

tecnologias de informação, faz com que a formação do profissional seja integrada à 

realidade da comunidade, requerendo bom desenvolvimento de habilidades técnicas, 

comportamentais e interpessoais, além de um apurado senso crítico sobre a 

responsabilidade social (OLCKERS e GIBBS, 2007). 

Borges e Alencar (2014) relatam que para atender as necessidades da nova 

realidade universitária, é de grande importância o desenvolvimento de habilidades 

didáticas suficientemente eficazes, buscando ter uma visão de mundo, ciência, ser 

humano e de educação compatível com a realidade atual; assim teria um perfil 

fundamental do papel do professor e sua mediação nos processos de elaboração do 

conhecimento. 

A comunicação entre os jovens indica que eles processam mais informações, 

em velocidades mais rápidas, e são cognitivamente mais hábeis para lidar com 

desafios. Nos dias atuais, um grande problema para os professores é atrair e manter 

a atenção e o interesse desses jovens, além da falta de motivação dos alunos nos 

cursos que frequentam, com impactos sobre o desempenho profissional (BARBOSA 

e MOURA, 2013). 

O século XXI está sendo fortemente marcado pela propagação cada vez mais 

rápida das tecnologias digitais e de rede nas atividades diárias dos seres humanos. A 

tecnologia tem assumido papel central nas relações humanas, na forma de 

comunicação, no estar, no pensar, no compartilhar, no sentir e no aprender sobre o 

mundo (SOARES, 2017). Com essa propagação rápida da tecnologia, simultânea a 

ela há uma possibilidade rápida de conseguir informações, pois as pessoas podem 

estar conectadas com o mundo real a qualquer momento.  

Para Freire (2009), a prática educacional só existe quando o saber é construído 

a partir da invenção, da reinvenção, e da busca inquieta, impaciente e contínua que o 

homem faz no mundo, com o mundo e com os outros. Sendo a educação, um 

processo contínuo de busca propiciado pela relação existente entre cliente educador 

e cliente educando. 

Xavier et al. (2015), concluíram no estudo realizado, que as novas formas de 

trabalhar com o conhecimento no ensino superior procuram romper com o modelo 
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tradicional de ensinar, para que o conhecimento se torne significativo para o aluno, 

deve ser feito uma reformulação da proposta curricular, onde há uma necessidade de 

capacitar educadores para fazer uma leitura da realidade podendo contribuir para o 

conhecimento e aprendizagem. 

 

1.1.1 Formação Profissional na Área da Saúde 

 

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea têm permitido a 

discussão sobre o processo de ensino aprendizagem necessário à formação de novos 

profissionais da saúde devido às mudanças sociais e na produção do conhecimento 

que a sociedade vem passando, gerando um saber-fazer científico provisório (XAVIER 

et al., 2014). 

Essa tendência atual de ensino, envolve principalmente os cursos da área da 

saúde, onde são de extrema complexidade, por remeter à responsabilidade de formar 

profissionais qualificados para atender às necessidades da população 

(CRISTOFOLLETI et al., 2014). 

A formação dos profissionais de saúde ao longo de décadas se restringiu a 

mero expectador e um sujeito ativo que reconhece a mutação da realidade sem criticá-

la. Para que ocorram mudanças de práticas do fazer dos trabalhadores que vão atuar 

na saúde, os mesmos devem compreender o paciente de forma coletiva de seus 

problemas, promovendo iniciativas inovadoras, gerando soluções eficientes para os 

enfermos (XAVIER et al., 2014). 

Uma das ideias é que o discente se familiarize com os anseios dos pacientes 

já nos semestres iniciais dos cursos, entrando em contato precoce com a realidade 

social dos mesmos, construindo seu conhecimento e acionando uma visão crítica 

(ARIEIRA et al., 2009; MARTENS et al., 2001).  

É importante que, desde o ingresso, os estudantes tenham contato com a 

prática profissional e a realidade cotidiana da atenção à saúde, passando a ter uma 

visão do sistema de saúde e sua complexidade para que o aluno desenvolva 

habilidades e identifique as necessidades de saúde a partir de experiências vividas 

(SILVEIRA; CATALAN; NEUTZLING, 2010). 

Também é discutido que ao problematizar uma realidade e retorná-la de 

maneira transformadora, por observar outras experiências e ajudar os alunos a 

desenvolver uma relação médico-paciente, passa a reconhecer a comunicação verbal 
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e não verbal a fim de entender seu contexto social, familiar e cultural com outro olhar 

para que juntos possam discutir o seu prognóstico e tratamento (ANDRADE et al., 

2011). 

Uma discussão sobre as disciplinas dos cursos de medicina, que se 

caracterizam de forma exagerada e volumosa, surgindo daí a necessidade de utilizar 

metodologias que percebam a prática profissional diante da realidade das pessoas 

que utilizam o serviço de saúde (CEZAR et al., 2010). 

Além de os alunos serem protagonistas no seu aprendizado, o qual já sabemos 

que esse procedimento torna o aluno mais criativo, mais crítico, é importante 

fomentarmos no âmbito educacional um raciocínio científico, afim de desenvolver 

pesquisas científicas, pois estas são importantes na formação do estudante e 

profissional. Na área da saúde, as produções científicas são influenciadoras de 

mudanças na prática clínica e também responsáveis pelo aperfeiçoamento das 

habilidades (FIGUEIREDO; MOURA; TANAJURA, 2016).  

Para os mesmos autores Figueiredo; Moura e Tanajura (2016), o aluno nesse 

modelo pedagógico tem sua habilidade de comunicação e interação em equipe 

melhorada, tem a habilidade de conseguir informações confiáveis sobre os mais 

variados temas de sua área, desenvolvendo seu raciocínio científico.  

Estudo com alunos de uma faculdade de medicina que utiliza a metodologia 

ativa de ensino-aprendizagem tem favorecido o desenvolvimento de busca de 

conhecimento científico (GUEDES e GUEDES, 2012). É importante identificar as 

formas de aquisição de conhecimento para avaliar métodos e técnicas. Neste estudo, 

os profissionais que participam de grupos de pesquisa no período da graduação 

tendem a se sobressair profissionalmente. 

Andrade et al. (2011) refere que as habilidades podem ser ensinadas e 

aprendidas na Universidade, desde que sejam pautadas na ética, assim, o estudante 

assume um perfil diferenciado na formação de atitudes positivas e na superação da 

tomada de consciência ao aplicar seus conhecimentos na prática. 

As instituições de ensino superior, como cenário, buscam visibilidade na 

introdução de metodologias de ensino inovadoras, um processo lento, porém os 

estudantes de graduação desejam uma participação ativa independentemente do 

método, No entanto, as unidades básicas representam outro cenário para a aplicação 

de ações educativas que demandam em teorias educacionais que pode ser utilizado 

com a comunidade, favorecendo uma aprendizagem significativa. Espera-se que a 
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formação dos futuros profissionais de saúde possa desenvolver atividades nas 

comunidades e que os docentes construam um saber que esteja inserido na atuação 

prática do discente a fim de conduzir mudança de paradigma (BATISTA et al., 2005). 

O profissional pode abordar de forma holística o conhecimento científico e 

humanístico levando em consideração o indivíduo, a família e a instituição. Assim, o 

método pode contribuir para a melhoria da prática e do ensino centrado no estudante 

e baseado na solução de problemas (XAVIER et al., 2014). 

Diante das propostas de um novo paradigma na formação dos profissionais de 

saúde, no sentido de atender aos princípios e diretrizes do SUS, a fim de proporcionar 

um atendimento mais humanizado à população e a aplicação da medicina baseada 

em evidências, deve existir uma mudança na metodologia de ensino na área de saúde. 

Oliveira, Rodrigues e Freitas (2018) descrevem que a formação do profissional 

enfermeiro, deve contemplar a autonomia e tomada de decisão, uma vez que estas 

permeiam cotidianamente a vida profissional. O profissional da saúde deve ter a visão 

de resolutividade, espírito de equipe, liderança, sensibilidade para tratar o paciente de 

forma holística e essas atribuições devem ser desenvolvidas durante sua formação. 

As habilidades que os alunos adquirem no período dos seus cursos promovem 

a participação dos educandos no processo dinâmico de construção do conhecimento, 

visto que passam a ser sujeitos ativos do processo de aprender diante de um cenário 

real (CARRARO et al., 2011). 

 

1.2 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Existem várias formas de metodologias ativas com potencial de levar os alunos 

a aprendizagem para a autonomia e para ser um indivíduo crítico, fazendo com que o 

discente seja protagonista do seu próprio aprendizado, de acordo com Pinto et al. 

(2012) algumas abordagens que promovem a aprendizagem ativa são: a 

aprendizagem cooperativa, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem 

entre pares (peer instruction), bem como a utilização de métodos de caso e 

simulações.  

A utilização de jogos para fixação do conteúdo e o uso da “sala de aula 

invertida”, fazem parte das ferramentas dessas metodologias, onde esses métodos 

forçam o aluno a estudar e se preparar antes da aula. A aula se torna um lugar de 

aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. O professor 
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trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de apresentações sobre o conteúdo da 

disciplina (VALENTE, 2014). 

Nesta sessão serão abordados alguns tipos de metodologia ativa sendo eles: 

Ambiente Virtuais/Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), Problematização, Processos Grupais, Aprendizagem 

Baseada em Equipes (ABE) e Avaliação Estruturada de Habilidades Clínicas com 

Simulação (AEHCS). 

 

1.2.1 Ambientes Virtuais/ Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são desenvolvidos a partir de 

plataformas digitais repletas de recursos pedagógicos e tecnológicos capazes de 

promover o desenvolvimento de metodologias educacionais por meio virtual 

(GABARDO; QUEVEDO; ULBRICHT, 2010). 

Existem diversas plataformas disponíveis para o desenvolvimento dessa 

metodologia, aqui serão apresentados o “Clickers” e a sala de aula virtual do Google, 

por serem metodologias que já foram apresentadas em palestras e reuniões na 

Instituição que será realizado o estudo. 

Pinto et al. (2012) traz como método estudado na pesquisa a metodologia do 

“peer instruction” (numa tradução livre, “instrução entre pares”), proposta pelo 

Professor Eric Mazur, professor de Física da Universidade de Harvard, que prima pelo 

entendimento e aplicabilidade dos conceitos, utilizando-se da discussão entre os 

alunos. O professor Mazur defende que o entendimento e apreensão conceitual é o 

primeiro passo da aquisição do conhecimento de determinada área. Se os alunos têm 

domínio conceitual, é preciso desenvolver suas habilidades em aplicá-lo nas situações 

práticas – que é, na realidade, o esperado do profissional em sua atuação. 

 
Metodologia do “peer instruction” envolve/compromete/mantém atentos os 
alunos durante a aula por meio de atividades que exigem de cada um a 
aplicação dos conceitos fundamentais que estão sendo apresentados, e, em 
seguida, a explicação desses conceitos aos seus colegas. Ao contrário da 
prática comum de fazer perguntas informais, durante uma aula tradicional, 
que normalmente envolve uns poucos alunos altamente motivados, a 
metodologia do “peer instruction” pressupõe questionamentos mais 
estruturados e que envolvem todos os alunos na aula (MAZUR, 2007, p.5). 

 

A metodologia de aplicação do “peer instruction” prevê o uso da tecnologia para 

alcançar os objetivos acima tratados. Na Universidade de Harvard são utilizados 
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“clickers” durante as aulas ministradas pelo Professor Mazur. “Clickers” são 

dispositivos individuais dados aos alunos que operam por radiofrequência e permitem 

o cômputo instantâneo das respostas dos acadêmicos para as questões projetadas 

durante as aulas. Se houver baixo índice de acertos, há discussão a respeito da 

resposta dada. Segundo o professor, a linguagem mais simples utilizada pelo aluno 

durante a discussão, ao invés da explicação técnica do professor, permite que os 

outros colegas entendam com mais rapidez os conceitos. De acordo com os estudos 

do professor, com a utilização da metodologia, o nível de retenção de informação pelos 

alunos nas aulas sobe de 20% (apurados em aulas expositivas tradicionais) para 60% 

(PINTO et al., 2012).  

Abaixo, um organograma com suas específicas fases de aplicação da 

metodologia: 

 

Figura 2 - Organograma de aplicação do TIC 

 

Fonte: Pinto et al. (2012). 

Existem outros métodos utilizados como ambiente virtual de aprendizagem, que 

fornece ferramentas de comunicação entre discentes, possibilidades de publicação de 

conteúdo e gerenciamento das atividades on-line (CRISTOFOLLETI et al., 2014). 
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Um outro método (ferramenta) gerenciado pelas TIC´s é a sala de aula 

invertida, ela propõe momentos presenciais e outros virtuais, de autoestudo, mediados 

pelas TIC´s. Os conteúdos e instruções são estudados on-line antes da aula 

programada, onde o aluno faça seu ritmo e horário que melhor lhe convém. O aluno 

vai para a sala de aula já com o conteúdo estudado e pronto para práticas de resolução 

de problemas, projetos e discussão em grupo, que seriam níveis mais aprofundados 

de reflexão (SUHR, 2016). 

Para Valente (2014) utilizando esta estratégia, foi verificado que os estudantes 

apresentam ganhos significativos na compreensão conceitual, avaliados com testes 

padronizados, bem como ganham habilidades para resolver problemas comparáveis 

aos adquiridos nas aulas tradicionais 

Interligado à tendência de mudanças educacionais nas formações dos 

profissionais de saúde, um processo irreversível e dinâmico de evolução das 

tecnologias de informação ocorre já atingindo o meio acadêmico. As distâncias não 

representam mais limitações para a comunicação e intercâmbio de informações, e as 

atividades on-line vêm ganhando espaços crescentes na academia (BICALHO e 

OLIVEIRA, 2012). 

Com as tecnologias de informação, vem se tornando possível a criação de 

ambientes virtuais de aprendizagem cooperativa, onde o aluno utiliza a internet para 

busca bibliográfica e interação com colegas e professores (FERREIRA, 2017).  

A sala de aula virtual está sendo muito utilizada e foi fortemente influenciada 

por iniciativas da empresa Google que ofereceu uma série de ferramentas acrescidas 

de inúmeras funcionalidades, e que não é difícil manuseio, com apenas alguns cliques 

conseguem-se criar ambientes virtuais com características avançadas (JUNIOR; 

LISBOA; COUTINHO, 2011). 

Existem outras dimensões da apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) nos processos educacionais que também precisam ser medidas e 

avaliadas: as habilidades no uso da tecnologia, os principais elementos motivadores 

e as principais limitações que impedem o seu uso pelos atores do sistema 

educacional. Para as escolas e educadores, aplicar as novas tecnologias nos 

processos de ensino-aprendizagem ainda é um desafio. O futuro da própria pedagogia 

e dos métodos de ensino como os conhecemos a partir da adoção das TIC ainda é 

uma questão sem resposta clara (BARBOSA, 2013).  

Mas certamente o uso correto destes aplicativos inseridos num projeto 



29 
 

curricular bem planejado pode promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências indispensáveis ao novo modelo social em que vivemos onde a 

informação, a criatividade, a colaboração tem um valor acrescido (JUNIOR; LISBOA; 

COUTINHO, 2011). 

 

1.2.2 Aprendizagem baseada em Problemas (ABP) 

 

Xavier et al. (2014) descreveu o método da ABP e a aprendizagem baseada 

em projetos, que apesar de distintas, trabalham com problemas proporcionando o 

desenvolvimento do ensinar e aprender. Porém observaram que a ABP, como 

metodologia ativa, foi o que mais sobressaiu no estudo diante de outras.  

A Aprendizagem Baseada em Problemas, que na língua inglesa tem como sigla 

PBL, é um método caracterizado pelo uso de problemas do mundo real para encorajar 

os alunos a desenvolverem pensamento crítico e habilidades de solução de problemas 

e adquirirem conhecimento sobre os conceitos essenciais da área em questão 

(RIBEIRO et al., 2003).  

As bases teóricas da ABP se fundamentam na Teoria da Indagação de John 

Dewey, filósofo, psicólogo e educador norte-americano. Para ele, a aprendizagem 

parte de problemas ou situações que possam gerar dúvidas e proporcionar a 

descoberta, a reflexão, a experimentação e que permitam aos docentes a 

apresentação de conteúdos pragmáticos por meio de problemas ou questionamentos 

(XAVIER et al., 2014). 

Ela pode ser considerada inovadora na medida em que consegue incorporar e 

integrar conceitos de várias teorias educacionais e operacionalizá-los na forma de um 

conjunto consistente de atividades (BORGES e ALENCAR, 2014). 

Sabe-se que um dos princípios fundamentais sobre a aprendizagem é que ela 

é um processo construtivo e não receptivo, formado por conceitos relacionados entre 

si e conceitos novos, sendo, portanto, importante ativar o conhecimento prévio dos 

alunos sobre o assunto em questão de modo a conseguir a aprendizagem de novos 

conceitos relacionados a ele, favorecendo habilidades tais como o estabelecimento 

de objetivos (o que vou fazer?), a seleção de estratégias (como vou fazer?) e 

avaliação dos resultados (funcionou?) (RIBEIRO et al., 2003).  

A visão do autor é que ela otimiza a aprendizagem com o conteúdo ensinado, 

quando os alunos compartilham responsabilidades e visões diferentes sobre uma 
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mesma questão, faz com que se aprofundem sobre o assunto e desenvolvam 

habilidades tais como senso crítico, aceitação de opiniões diferentes, construção de 

consenso etc. 

Borges e Alencar (2014, p. 133) descreve o método ABP da seguinte forma:  

 
Apresenta-se um problema aos alunos que, em equipes, organizam suas 
ideias, tentam solucioná-lo com o conhecimento que já possuem, avaliando 
seu conhecimento e definindo a natureza do problema; através de discussão, 
os alunos levantam e anotam questões de aprendizagem sobre os aspectos 
do problema que não compreendem e definem o que sabem e, sobretudo, o 
que não sabem a respeito do problema; os alunos priorizam as questões de 
aprendizagem levantadas pelo grupo e planejam quando, como, onde e por 
quem estas questões serão investigadas para serem posteriormente 
partilhadas com o grupo; quando os alunos se reencontram em sala de aula 
ou fora dela, exploram as questões de aprendizagem anteriores, integrando 
seus novos conhecimentos ao contexto do problema, podendo vir a definir 
novas questões de aprendizagem à medida que progridem na solução do 
problema; e depois de terminado o trabalho com o problema, os alunos 
avaliam seus pares e a si mesmos de modo a desenvolverem habilidades de 
auto - avaliação e avaliação construtiva de colegas, imprescindíveis para uma 
aprendizagem autônoma eficaz.  

 

Este conjunto de atividades pode acarretar mudanças no processo de ensino 

aprendizagem como também colocar desafios para alunos e docentes. 

Gemignani (2012) define a ABP como um método por meio do qual o estudante 

utiliza determinada situação problema, seja de uma questão da assistência à saúde 

ou de um tópico de pesquisa, como estímulos para aprender. Após análise inicial do 

problema, os estudantes definem seus objetivos de aprendizagem e iniciam as buscas 

por informações necessárias. 

Esta estratégia de ensino leva a resultados eficazes para vida acadêmica e 

profissional, pois torna possível a participação ativa do aluno em seu processo de 

aprendizagem, levando-o a buscar conhecimentos através da pesquisa científica, 

articulando teoria e prática, correlacionando os seus conhecimentos prévios e 

realizando reflexões sobre os problemas reais que envolvem sua formação 

profissional, integrados às exigências do mundo do trabalho e contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade, da tecnologia e da ciência (CAMPOS et al., 2014). 

Sardo e Dal Sasso (2008) utilizam a ABP para avaliar a formação dos 

profissionais de saúde ao observarem o crescimento individual e coletivo dos 

educandos mesmo diante das dificuldades, a aprendizagem utilizada era estratégia 

para minimizá-las através da discussão em pequenos grupos, favorecendo a 

possibilidade de aprender com o outro. Esta metodologia funciona como um fator 
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motivador para o educador e educando em virtude da possibilidade de encontro com 

a realidade prática. Esses autores concluíram que este método forma profissionais 

preocupados com a melhoria da qualidade de vida da população e desperta o vínculo 

entre a Universidade, serviços de saúde e comunidade.  

Para os autores que estudaram esse método, concluíram que ele se adequa às 

necessidades atuais do ensino dos cursos na área da saúde e coloca o estudante no 

centro do processo educativo.  

Dessa forma, o método de ABP requer um treinamento acerca da busca das 

informações relevantes e da capacidade de analisá-las, pois esse exercício estimula 

a memória de longa duração levando a maior fixação da aprendizagem, sendo 

relevante para a formação acadêmica e, consequentemente, para o aprimoramento 

dos futuros profissionais, dentro dos padrões educacionais esperados para o contexto 

e para a realidade social (CAMPOS et al., 2014). 

A problematização tem como eixo básico a ação reflexão-ação que conduz o 

processo e tem, nos estudos de Paulo Freire, a sua origem, quando o professor 

permite ao aluno se perceber como ser inserido no mundo tentando responder a novos 

desafios.  

Gomes et al. (2017) cita em sua pesquisa que a aprendizagem parte de 

problemas ou situações que objetivam gerar dúvidas, desequilíbrios cognitivos e 

romper com as certezas. Propicia a vivência de experiências concretas de situações 

problematizadoras, com vistas a levar o estudante a fazer escolhas e a propor 

soluções eficientes e eficazes. Dessa forma, está apoiada na aprendizagem 

significativa, que valoriza o “aprender a aprender”. 

Os problemas que devem ser estudados partem de um cenário real e têm seu 

trabalho político-pedagógico marcado por uma postura crítica da educação. Pode ser 

aplicada para planejar um curso, uma disciplina ou no ensino de temas da disciplina 

para estimular os alunos a refletir sobre uma realidade concreta (XAVIER et al., 2014). 

O profissional pode abordar de forma holística o conhecimento científico e 

humanístico levando em consideração o indivíduo, a família e a instituição. Assim, a 

metodologia ativa pode contribuir para a melhoria da prática e do ensino centrado no 

estudante e baseado na solução de problemas (XAVIER et al., 2015). 

O processo de metodologia ativa de ensino, aplicado por meios de 

problematizações em sala de aula ou em ambientes virtuais, apresenta uma dinâmica 

constante e progressiva, onde o docente sai de sua “zona de conforto” e promove 
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discussões temáticas muitas vezes além de seu conhecimento prévio. Se de um lado 

o docente guia o andamento de fóruns e discussões, incentivando buscas extras de 

textos e informações, de outro é esperado que o discente se sinta “provocado” a 

aprofundar e ampliar o conhecimento e o acesso à informação, mediante sua 

participação ativa e dinâmica (SILVA et al., 2009).  

Essa metodologia segue alguns passos que se inicia a partir do contato dos 

alunos com um problema proposto pelo professor:  

1. Ler o problema e esclarecer os termos e conceitos, precisando os seus significados 

exatos, para evitar confusões e permitir que todos os participantes do grupo comecem 

do mesmo ponto de partida; os alunos questionam termos e conceitos desconhecidos 

e eles mesmos dão explicações;  

2. Definir o problema, analisando-o e limitando-o em relação aos temas envolvidos, 

tornando-o concreto e levantando perguntas a serem respondidas para solucioná-lo;  

3. Brainstorming, ativando conhecimento prévio do grupo sobre o problema definido e 

dando resoluções, explicações e alternativas possíveis para ele;  

4. Classificar soluções para o problema entre as levantadas durante o brainstorm, 

indicando relações entre elas;  

5. Formular objetivos de aprendizagem, baseados no conhecimento de conteúdos 

e/ou conceitos que ainda faltam para a resolução do problema;  

6. Estudo em grupos menores dos conteúdos e/ou conceitos levantados nos objetivos 

de aprendizagem, a partir de bibliografias iniciais indicadas pelo professor e em outras 

a serem pesquisadas pelo grupo, fazendo relação com os conhecimentos prévios 

levantados durante o brainstorm, tomando notas e preparando pequenos relatórios a 

serem usados durante a pós-discussão;  

7. Relatar no grupo de tutorial o que foi estudado e qual (is) solução (ões) levantada 

(s), tirando possíveis dúvidas, relacionando conteúdos e garantindo que o conceito foi 

estudado e discutido em profundidade suficiente para solucionar o problema. Garantir 

que todos os participantes tenham compreendido os conceitos e conteúdos e 

consigam explicá-los (FGV, 2014 apud GOMES, 2017). 

Para o estudante, a problematização possibilita exercitar a capacidade de 

pensar e analisar situações complexas, que envolvem diferentes facetas da realidade. 

Para isso, o estudante deve ativar conhecimentos prévios, discutir com os colegas e 

propor soluções adequadas para equacionar o problema, sustentado nos 

conhecimentos do campo de estudo. Dessa forma, estará construindo o 
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conhecimento, e não o recebendo pronto. O estudante tem que ter consciência que é 

visto como corresponsável pelo processo de ensino-aprendizagem (GOMES et al., 

2017). 

 

1.2.3 Processos Grupais 

 

Outro método utilizado e abordado no artigo de Borges e Alencar (2014) é a 

aprendizagem centrada nos processos grupais, onde surge no mundo atual a 

importância do conhecimento e da informação frente aos outros fatores de produção. 

Ocorre uma extrema necessidade de trabalhos em grupo, um processo ativo de troca 

e produção de conhecimento, e não somente difusão de informações, um 

conhecimento apropriado e condizente com cada realidade. A aprendizagem centrada 

nos processos grupais coloca em evidência a possibilidade de uma nova elaboração 

de conhecimento, de integração e de questionamentos acerca de si e dos outros.  

A aprendizagem é um processo contínuo em que comunicação e interação são 

indissociáveis, na medida em que aprendemos a partir da relação com os outros 

(BORGES e ALENCAR, 2014). 

A constituição do sujeito é marcada por satisfazer as suas necessidades, entrar 

em contato com o outro, vincular-se a ele e interagir com o mundo externo. Os 

integrantes do “grupo operativo” não só aprendem a pensar, como também a observar 

e escutar, a relacionar suas opiniões com as alheias, a aceitar pensamentos e 

ideologias diferentes das suas, integrando-se no trabalho em equipe. Os trabalhos em 

grupo não têm necessariamente um direcionamento para temas específicos. Os 

grupos caracterizam-se por ser um espaço de escuta, em que o coordenador 

problematiza e seus integrantes pensam e elaboram suas próprias questões 

(BASTOS, 2009). 

 
No nível superior os trabalhos em grupos são de grande relevância, uma vez 
que os universitários estão cada vez mais, inseridos num contexto de muitas 
informações e interações, porém ao mesmo tempo pouco compartilhadas. 
Neste ambiente a teoria de grupos operativos permite organizar o fazer grupal 
com referências conceituais e sistematizadas, o que facilita de forma 
significativa a coordenação do grupo pelo docente. Além disso, propicia aos 
alunos um espaço de discussão, no qual é possível confrontar visões e 
vivências de seu cotidiano, contribuindo para o seu crescimento pessoal e 
interpessoal. Todo grupo tem a possibilidade de, em algum momento, se 
tornar um grupo de processo que contribua para que tudo o que emerge na 
sua dinâmica seja expresso e interpretado de forma contextualizada e no 
nível real. Sendo assim, essa pode ser uma estratégia, para os docentes, na 
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construção de modelos que envolvam os trabalhos com grupos, e buscam 
formação crítica de seus alunos (BORGES e ALENCAR, 2014, p. 179). 

 

1.2.4 Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) 

 

Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL – do inglês Team Based Learning), 

é uma estratégia pedagógica fundamentada na aprendizagem ativa e construtivista 

(HRYNCHAK e BATTY, 2012). 

O TBL possui como característica central a combinação sequenciada de 

preparação individual através de teste avaliativo, que garanta a prontidão do aluno, 

para então seguir em direção à discussão e teste em grupo (BALWAN et al., 2015). 

O trabalho em pequenos grupos em sala de aula, ao propiciar um processo de 

argumentação e de contato com diferentes percepções, pode conduzir a um melhor 

entendimento dos conteúdos abordados (OLIVEIRA et al., 2016).  

O TBL foi criado pelo professor de gestão e negócios Larry Michaelsen, no final 

dos anos 70, na Universidade de Oklahoma (EUA). O método tem como foco melhorar 

a aprendizagem e desenvolver habilidades de trabalho colaborativo, através de uma 

estrutura que envolve: o gerenciamento de equipes de aprendizagem, tarefas de 

preparação e aplicação de conceitos, feedback constante e avaliação entre os 

colegas. A ideia central é que os alunos se sintam responsáveis pela própria 

aprendizagem e dos colegas (MICHAELSEN; KNIGHT; FINK, 2004).  

Uma das grandes características que diferencia dos outros métodos é que ela 

é direcionada para grandes classes de estudantes, pode ser usado para grupos com 

mais de 100 estudantes e turmas menores, com até 25 alunos. Procura criar 

oportunidades e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos de 

aprendizagem, de modo que se possa formar equipes de 5 a 7 estudantes, que 

trabalharão no mesmo espaço físico que poderia ser a sala de aula (BOLLELA; 

SENGER; AMARAL, 2014). 

O TBL é uma estratégia pedagógica embasada em princípios centrais da 

aprendizagem de adultos, com valorização da responsabilidade individual dos 

estudantes perante as suas equipes de trabalho e também com um componente 

motivacional para o estudo que é a aplicação dos conhecimentos adquiridos na 

solução de questões relevantes no contexto da prática profissional (BOLLELA; 

SENGER; AMARAL, 2014).  

A seguir demostrado na figura 3 as fases da aplicação do método ABE. 
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Figura 3 - Fases da aplicação do ABE. 

(

 

Fonte: Oliveira et al. (2016). 

 

Esse método envolve o comprometimento do aluno com o seu próprio 

aprendizado, estimulando a motivação, a responsabilidade e a participação dos 

alunos em equipes através das discussões e apontamentos entre os pares (SOARES, 

2017). 

Partindo desse pressuposto Oliveira et al. (2016) corrobora com os autores na 

utilização do TBL, pois promove o desenvolvimento das equipes de aprendizagem, 

possibilita que os alunos alcancem melhores patamares no que tange a interação em 

grupo e a motivação para aprender. As estratégias do método, que vão desde a 

organização planejada das equipes até a avaliação entre os colegas, estimulam a 

interação e, consequentemente, a evolução das equipes. Essa característica especial 

do TBL possibilita o desenvolvimento de habilidades ligadas ao trabalho colaborativo, 

essenciais na sociedade contemporânea. 

 

1.2.5 Avaliação Estruturada de Habilidades Clínicas com Simulação (AEHCS) 

 

A Avaliação Estruturada de Habilidades Clínicas com Simulação (OSCE – do 

inglês Objective Structured Clinical Examination) representa um método de 

aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências, onde o aluno, futuro 

profissional da área da saúde, progride nos aspectos que contemplam o raciocínio e 
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habilidades clínicas de forma planejada, conhecimento, atitudes e comunicação 

(ILLESCA et al., 2012).  

Sandoval et al. (2010) corrobora a visão de que o propósito do OSCE seja 

permitir aos alunos maior raciocínio clínico crítico por meio da experiência prática 

através da vivência de situações comuns no cotidiano profissional utilizando a 

simulação. O mesmo autor relata que a simulação possibilita maior segurança aos 

alunos e professores, uma vez que os riscos são mínimos quando comparados a uma 

experiência prática utilizando paciente real.  

A simulação ressalta o desempenho do aluno no momento de sua vivência 

prática, diferentemente de quando há utilização de pacientes reais, pois neste último 

caso, os pacientes são o foco e não o estudante. Desse modo, a simulação permite 

que haja avaliação cuidadosa não somente quanto às habilidades técnicas, mas 

também, quanto ao gerenciamento, liderança, trabalho em equipe, controle 

emocional, criatividade, raciocínio clínico entre outros (BRANDÃO et al., 2014).  

O processo de aprendizagem por meio de situações simuladas tem se 

mostrado um método útil e efetivo para avaliar desempenhos e habilidades clínicas, 

pois permite controle de fatores externos, padronização dos problemas apresentados 

pelos pacientes e feedback positivo para os alunos, aumentando o autoconhecimento 

e a confiança destes (HOWLEY e MARTINDALE, 2004). 

No ambiente protegido da simulação, o estudante tem a oportunidade de 

aprender fazendo, errando e aprendendo com os próprios erros. O erro é considerado 

matéria-prima para o desenvolvimento da consciência crítica. Reconhecendo as 

lacunas de seu conhecimento, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas 

fundamentações cognitivas e aprimorar suas capacidades de intervenção (ROMÃO, 

1998).  

Currículos que incorporam métodos de aprendizagem interativa, como as 

simulações, parecem ser mais bem sucedidos do que aqueles que utilizam 

exclusivamente métodos tradicionais de ensino (BARZANSKY e ETZEL, 2003). 

A oportunidade de experimentar as novas habilidades a serem desenvolvidas, 

a diversificação dos cenários de aprendizagem e a possibilidade de refazer uma 

simulação são outras vantagens dessa estratégia (VARGA et al., 2009). 

O mesmo autor relata que essa estratégia pedagógica, entretanto, requer um 

planejamento cuidadoso e um custo que envolve, inclusive, capacitação de docentes. 

Insere-se no modelo educacional uma complexidade que constitui o principal 
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problema das simulações da prática. 

Concordando com o autor acima, Varga et al. (2009) também descreve que 

para que a simulação seja bem sucedida é preciso realizar um planejamento 

cuidadoso. Os desempenhos esperados precisam estar bem definidos em cada ciclo 

educacional e série do curso, para nortearem a elaboração de situações simuladas 

adequadas. A construção da situação deve ser orientada por matrizes de 

intencionalidade que determinam os objetivos e o foco de aprendizagem a serem 

alcançados pelo estudante em cada simulação.  

Diante do exposto, constata-se que o OSCE é uma ferramenta cujos objetivos 

estão em concordância com as novas DCNs dos cursos da área da saúde. Logo, este 

método de avaliação ativo no processo de ensino-aprendizagem permite o 

aperfeiçoamento de habilidades e competências clínicas indispensáveis aos futuros 

profissionais da saúde (GALATO et al., 2011).  

Como pode ser constatado, as Metodologias Ativas apresentadas colocam o 

estudante em confronto com situações reais, desenvolvendo neles a capacidade 

crítica, tomada de decisão e busca constante pela aprendizagem, estimulando sua 

autonomia para aprender (SOARES, 2017). 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa trata-se de um levantamento de dados qualiquantitativo, 

de revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo (questionário) de 

caráter exploratório descritivo, que foi realizado com docentes da área de saúde do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu.  

Esta instituição de ensino superior foi credenciada inicialmente, em agosto de 

2001 como, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória e Faculdade 

de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória, Em 28 de agosto de 2009, foi 

solicitada a unificação das três faculdades mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnológicas de União da Vitória (1793), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

União da Vitória (1795) e Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória (1927). A unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a edição da 

portaria 1.746, com o nome de Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo 

o código INEP 1927. E em 2019 foi credenciado em Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu. Durante esses anos, vários cursos foram autorizados, dentre eles os cursos 

de saúde Biomedicina, Enfermagem, Educação Física (Bacharelado), Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Psicologia (o qual pelo conselho Federal de Psicologia é tido 

como área de saúde, por isso, o curso foi incluído na pesquisa). 

O curso de nutrição foi autorizado por meio da Portaria Ministerial nº 14 de 04 

de janeiro de 2002, de enfermagem foi autorizado por meio da Portaria Ministerial nº 

12 de 04 de janeiro de 2002, o de fisioterapia foi autorizado por meio da Portaria 

Ministerial nº 2.540 de 06 de setembro de 2002, farmácia foi autorizado por meio da 

Portaria Ministerial nº 3.769 de 19 de dezembro de 2003, educação física autorizado 

por meio da Portaria Ministerial nº 1.019 de 04 de dezembro de 2008, biomedicina 

autorizado por meio da Portaria Ministerial nº 1.020 de 04 de dezembro de 2008 e 

psicologia autorizado por meio da Portaria Ministerial nº 632 de 28 de novembro de 

2013. 

 

2.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Entre os 7 cursos que fazem parte da saúde, há 44 docentes contratados que 

ministram alguma disciplina nessa área, sejam eles com formação em saúde ou não. 

Fez parte da pesquisa todos os docentes que ministram alguma disciplina nos cursos 
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de saúde da Instituição, já supracitados, independente da sua área de formação. Este 

trabalho foi submetido à Plataforma Brasil para avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UNIARP, tendo em vista a análise das questões éticas envolvidas.  

Os participantes foram informados sobre a assinatura do TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido como condição para participação desta pesquisa 

e sobre os objetivos e benefícios que os resultados obtidos trarão para toda a 

sociedade. Foi entregue o TCLE para os 44 docentes na semana pedagógica.  

A amostragem foi probabilística, aplicado a todos os professores que fazem parte do 

corpo docente da área de saúde da Uniguaçu. 

 

2.2 COLETA DOS DADOS 

 

Após eles preencherem os termos (TCLE), a pesquisadora encaminhou o 

questionário on-line através da plataforma Google Forms, encaminhado por e-mail ou 

WhatsApp do professor, (todos os professores que ministram aula na Uniguaçu são 

cadastrados na plataforma Google, assim todos os professores tinham acesso a 

plataforma), após o envio do link, o professor entrava direto no questionário e 

respondia o mesmo reenviando com suas respostas para a autora da pesquisa. O 

questionário foi do tipo survey da obra de Ferreira (2017) adaptado pela autora da 

pesquisa (APÊNDICE). Na primeira etapa as questões versavam sobre o perfil dos 

docentes participantes do estudo, na segunda, as perguntas tratavam de questões 

relacionadas as metodologias ativas com o intuito de obtenção de informações 

desejadas e relevantes para o levantamento da pesquisa. As respostas dos 

professores foram recebidas e analisadas em grupo ou individual. 

O questionário, segundo Marsiglia (2001, p. 26) "é um instrumento de pesquisa 

constituído por uma série ordenada de perguntas referentes ao tema". Através do 

questionário podemos conhecer a realidade e os problemas enfrentados pelos 

professores. Segundo Richardson (1999, p.189) o questionário visa "descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social". 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 
A fim de auxiliar na compreensão e interpretação dos dados coletados, os 

mesmos foram apurados, organizados e analisados em uma estatística através da 
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análise de conteúdo, alguns resultados foram traduzidos através de gráficos com 

comentários analíticos interpretativos para melhor entendimento. 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa 

análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia de pesquisa faz parte de 

uma busca teórica e prática, com um significado especial no campo das investigações 

sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica de análise de dados, 

representando uma abordagem metodológica com características e possibilidades 

próprias (MORAES, 1999). Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é uma 

técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que 

analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e 

fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis. 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material 

oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, 

informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários 

pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos dessas 

diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então 

ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, 

interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo. Ainda que diferentes 

autores proponham diversificadas descrições do processo da análise de conteúdo, no 

presente texto Moraes (1999) concebe como constituída de cinco etapas: 

1 - Preparação das informações; 

2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias; 

4 - Descrição; 

5 - Interpretação. 

 Estas cinco etapas precisam ser necessariamente precedidas das definições 

normais que acompanham um projeto de pesquisa, quais sejam explicitar um 

problema, estabelecer claramente os objetivos da pesquisa e a partir disto reunir os 

dados previstos pelo projeto. 

Com os resultados da pesquisa foi possível traçar um perfil do professor da 

Uniguaçu dos cursos de saúde e verificado a quantidade de professores que 
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conhecem a metodologia ativa, que utilizam e qual seriam os métodos mais 

empregados. Referente aos que não utilizam, foi analisado o porquê da resistência 

em empregar o método em suas aulas e citado suas dificuldades. Assim pode-se 

analisar a percepção dos mesmo frente as MAS.  
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo, serão apresentados e discutido os dados dos resultados 

obtidos com a pesquisa, a partir do questionário respondido pelos professores com 

base na investigação qualiquantitativa inspirada na análise de conteúdo.  

A opção pelo questionário, como instrumento de coleta dos dados, segundo já 

mencionado no capítulo 2, se fez por parecer um meio mais eficaz para conseguir um 

número maior de informações, e por tentar atingir um número maior de pessoas, 

dando liberdade nas respostas e flexibilidade nos horários para responder o mesmo. 

Dos 44 professores contratados na Uniguaçu, os quais ministram aula em alguma 

disciplina dos cursos da área de saúde, 37 responderam à pesquisa. Desses 

professores 54,1% (N=20) são do gênero feminino e 45,9% (N=17) do gênero 

masculino. Esse dado vai ao encontro de outros estudos, alguns citados abaixo, que 

revelam a grande presença das mulheres na profissão docente na área de saúde, fato 

que se relaciona com uma atribuição dessa atividade como culturalmente “papel 

feminino” de cuidar e educar.  

Na pesquisa de Garcia, Oliveira e Barros (2008) onde foi avaliado a qualidade 

de vida dos professores da área de saúde, a amostra consistiu em 25 docentes, em 

sua maioria mulheres (N=19), e (N=6) homens que pertenciam a Instituições de 

Ensino Superior (IES) na área da saúde no Estado do Espírito Santo (ES). 

Contemplando esses estudos, Fernandes et al (2009) avaliaram o estilo de vida de 

professores universitários, verificando a existência de associação com fatores sócio – 

demográficos, em seus resultados também tiveram o gênero feminino mais evidente, 

constituindo parte do estudo 76 professores universitários de ambos os sexos, sendo 

43 do sexo feminino (56,6%) e 33 do sexo masculino (43,4%).  Oliveira, Rodrigues e 

Freitas (2018) mencionaram a inserção histórica da mulher no trabalho docente 

universitário no curso de enfermagem. 

O aumento do número de mulheres integradas ao mercado de trabalho retrata 

um fato considerado irreversível, uma vez que a proporção da população feminina na 

faixa etária dos 15 aos 64 anos, inserida no mercado de trabalho nos países 

desenvolvidos aumentou significativamente nos últimos anos (BRITO, 1999). 

Identificamos que dentre os professores que responderam o questionário, 

48,6% (N=18) são de 31 a 45 anos, sendo a maioria dos professores nessa idade, 
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uma percentagem de 35,1% (N=13) dos professores são acima de 46 anos, uma 

menor parte sendo 16,2% (N=6) são de idade menor ou igual a 30 anos. Professores 

com mais idade, tem mais experiência para estruturar e conduzir aulas para 

graduação, porém por um outro lado podem resistir à mudanças no método de ensino. 

Segundo levantamento da Folha de São Paulo de 2010 a 2017, o número de 

professores com 50 anos ou mais atuando na graduação presencial e em pós 

graduação cresceu 5,2%. A pesquisa explica que pode ser pelo envelhecimento da 

população brasileira em geral e também por outro motivo que as Universidades 

exigem titulações, o que significa mais tempo de estudo, consequentemente mais 

idade avançada. 

Ao fazer o levantamento do tempo que esses professores passam em sala de 

aula, os professores tinham como opções de resposta: docente em tempo integral, 

docente em tempo parcial e horista. Dos 37 professores que responderam ao 

questionário a maioria, (N=15) tem seu tempo parcial em sala de aula, (N=12) tem seu 

tempo integral e a minoria (N=10) são horista. 

Conforme gráfico 1 abaixo, demonstrado para melhor comparação. 

 
Gráfico 1 - Tempo que os docentes dos cursos de saúde da Uniguaçu passam em sala de aula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Alguns dos professores da Uniguaçu exercem também à docência no ensino 

médio, foi questionado a carga horária semanal de cada professor na graduação. 

Como resultado foi obtido 51,4% (N=19) que exercem sua carga horária semanal de 
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9 a 20 horas, 27% (N=10) de 21 a 30 horas semanais, 13,5% (N=5) até 8 horas e 

8,1% (N=3) acima de 30 horas semanais, ilustrado no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 2 - Carga Horária Semanal como Docente de Graduação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Para o MEC, o regime de trabalho dos professores das IES, é considerado 

como tempo integral, uma carga horária de 40 horas, tempo parcial o regime acima 

de 20 horas, o horista tem como única função docente a ministração de aulas, 

prevendo que o salário a ser pago ao professor refira-se apenas às aulas efetivamente 

ministradas por semana. 

Os professores horistas ou de regime de trabalho parcial, que não tem seu 

tempo ocupado em sua totalidade em sala de aula, teoricamente pensa - se que eles 

tem mais tempo para preparar suas aulas, já o professor que se mantem em sala de 

aula por mais de 30 horas semanais, talvez, não tenha tanto tempo para preparação. 

As metodologias ativas necessitam de tempo de preparo. 

A premissa que reúne propostas diversas sob o título de metodologias ativas é 

que é preciso tirar o aluno da postura passiva frente ao conhecimento, que seria 

induzida pela forma expositiva tradicional ao colocar o professor como transmissor de 

verdades prontas e o aluno como receptor. Utilizando outras formas de organização 

do trabalho pedagógico, que levem à reflexão e ao desenvolvimento de níveis maiores 

de compreensão da realidade, o aluno estaria não só compreendendo melhor, como 

dando sentido aos referenciais teóricos estudados na(s) disciplina(s). Há diversas 
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formas de organizar a aula usando metodologias ativas, mas de modo geral todas elas 

têm em comum que precisa ser pensada e planejada (GEMIGNANI, 2012).  

Já nas aulas expositivas, o professor se baseia na transmissão de informações, 

para os estudantes, em que os alunos são ouvintes e pouco interagem na construção 

do seu conhecimento, com muita teoria e exercícios sistematizados para a 

memorização. Não há lugar para o aluno atuar, agir ou reagir de forma individual 

(DUARTE, 2018). 

A pesquisa mostrou que a maioria dos professores da Uniguaçu trabalham há 

mais de 10 anos na instituição, fechando em (N=16), e que um número de (N=6) 

trabalham de 5 a 10 anos, isso mostra que 59,4% dos professores, já tem experiência 

na docência e dominam sua prática pedagógica.  

De acordo com Gil (2017), a partir de 4 anos de experiência na docência, o 

professor possui estabilidade profissional, melhor relacionamento com os discentes, 

domina estratégias e instrumentos, bem como lida de forma mais eficiente com 

situações complexas e imprevisíveis. Estes profissionais atuam em ambientes 

complexos, composto por vários atores e condicionantes que fazem parte do processo 

saúde-doença, constantemente necessitam tomar decisões.   

Neste contexto, a formação não pode acontecer fora deste âmbito reflexivo, 

para poder construir e ressignificar seu conhecimento (ABREU, 2014). 

Para Souza, Sartorib e Roesler (2008) a mediação situa o docente como 

incentivador da aprendizagem e são as atitudes desse profissional, que quando 

pautadas pelo diálogo, troca de experiências, problematização e dialética, promovem 

a construção dos saberes. 

Nos demais resultados com um número (N=10) que trabalha entre 2 a 5 anos, 

e somente (N=5) que trabalham há pouco tempo na instituição com menos de 2 anos 

de contrato, no gráfico 3 é melhor demonstrado os resultados da pergunta: Você 

trabalha a quanto tempo na Uniguaçu como docente? 

 



46 
 

Gráfico 3 - Tempo dos professores como Docente na Uniguaçu. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Observamos que quando questionado sobre o ano de conclusão da graduação 

desses professores, nenhum dos 37, marcaram a opção do ano de graduação antes 

de 1970 até 1980. Dois grupos empataram na porcentagem de 16,2% (N=6) com a 

conclusão de graduação de 1980 a 1990 e 16,2% (N=6) concluíram a graduação em 

1991 a 2000. A maioria 43,2% (N=16) concluíram sua graduação no ano de 2001 a 

2010, 24,3% (N=9) concluíram sua graduação depois de 2010, Silva (2013) considera 

que a década de 1990 deu início ao desenvolvimento de pesquisas de sua prática 

pedagógica e de seus saberes, resgatando o papel do professor em uma formação 

do aluno em seu desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional desse 

profissional.  Como evidenciado acima, os professores, na sua maioria, tiveram sua 

conclusão da graduação após 2001, esse ano de conclusão nos mostra que a maioria 

já passou por mudanças no processo de aprendizagem, podendo ser mais fácil 

assimilar, entender e aplicar as metodologias ativas, como visto nos resultados da 

pesquisa sendo satisfatório na aplicabilidade do método. 

Assim, o processo de ensino e aprendizagem que privilegia o aluno como 

centro desse processo deve contemplar a mediação e a corresponsabilidade, em 

contraposição ao ensino tradicional, tecnicista, acrítico e centrado no docente como 

detentor do conhecimento. Nesta perspectiva do aluno como elaborador do próprio 

conhecimento, situa o professor como mediador do processo (OLIVEIRA; 

RODRIGUES; FREITAS, 2018).  

No gráfico 4 foi demonstrado esse resultado para melhor visualização.  
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Gráfico 4 - Ano da conclusão da graduação dos professores dos cursos da saúde da Uniguaçu. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Foram 7 cursos oferecidos pela Instituição da área de saúde que entraram na 

pesquisa, os quais são eles: Enfermagem, Educação física, Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia, Biomedicina, Farmácia, como já supracitados na metodologia da pesquisa. 

Conseguimos identificar que a maioria dos professores 51,3% (N=19) lecionam em 

um único curso na área da saúde, o restante dos professores da pesquisa lecionam 

em mais de um curso da graduação nessa área, tendo 29,7% (N=11) dos professores 

que lecionam em 4 ou mais cursos, e 18,9% (N=7) lecionam de 2 a 3 cursos. 

Todos os professores responderam na pesquisa que sua disciplina é teórica. 

Quando questionado sobre sua disciplina ser prática, 67,6% (N=25) dos professores 

responderam que sim e 32,4% (N=12) responderam que não. Como a amostra 

consistiu em todos os professores que lecionam nos cursos da área de saúde, foi 

incluído, todos os anos da graduação, desde seu início com as disciplinas mais 

teóricas abordando assuntos iniciantes e introdutórios, como nas disciplinas mais 

profissionalizantes, com manejos e práticas.  

É certo que a tarefa do professor é sustentado em uma base de saberes; essa 

assertiva motiva as investigações sobre quais seriam os saberes básicos dos 

professores da educação profissional, suas características e o contexto em que eles 

são construídos, a partir de sua esfera de atuação (GARIGLIO; BURNIER, 2012). Os 

docentes da educação profissional em grande parte trazem suas experiências de 

áreas técnicas, que formatam a sua visão de mundo, moldando sua personalidade 

tanto de docente quanto de profissional, impactando na formação de seus alunos. 
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Na segunda parte do questionário, buscou-se investigar se o professor 

conhecia já as metodologias ativas, se já utilizou, se teve dificuldades entre outros 

aspectos levantados relevantes para a pesquisa. 

No quesito de conhecer ou ouvir falar sobre metodologias ativas, somente 5,4% 

(N=2) dos professores responderam não conhecer ou que não ouviram falar sobre tal 

método, essa porcentagem é mínima em relação aos 94,6% (N=35) que responderam 

que sim, já ouviram falar e conhecem as metodologias ativas, a Uniguaçu promove 

atividades de formação continuada e capacitações, onde cada vez mais está sendo 

abordado a aprendizagem significativa, para que haja uma ação pedagógica com 

competência, esses métodos alternativos formam  alunos críticos, reflexivos, criativos, 

proativos, entre outras qualidades já abordadas no corpo do trabalho. Tendo em vista 

esta perspectiva, a maioria dos professores conhecem ou já ouviram falar das MAS 

pela participação ativa nesses processos. 

Vale ressaltar que competência, na ação pedagógica, não significa apenas 

dominar os conceitos de determinada área, Pereira (2011, p. 158) salienta que “é 

preciso, também, refletir sobre o valor efetivo de tais conceitos para a inserção 

responsável dos sujeitos na sociedade”. 

O aluno, ao ver utilidade no que está sendo aprendido, atribui maior sentido e 

empenho nas atividades que exerce. Souza e Bezerra (2013) descrevem que na 

aprendizagem ativa é necessário que os professores adotem posturas ativas, 

promovendo um ambiente favorável a aprendizagem onde a colaboração, a 

criatividade, o incentivo para a resolução de problemas e a interdisciplinaridade, sejam 

capazes de promover processos de pensamento crítico e de alto nível, fundamentados 

na realidade. O desenvolvimento de ambientes com essas características instiga a 

autonomia do discente, o pensamento reflexivo, investigativo e o motiva para construir 

e significar o conhecimento. 

Mesmo que a instituição venha buscando novos caminhos para se ensinar, e 

que nós professores saibamos que existem outros métodos de dar aula, ainda se vê 

necessária uma mudança profunda em nosso sistema de ensino. Nessa mesma linha 

de pensamento Mosé (2013, p. 1) reforça que “Temos que ensinar os nossos alunos 

a aprender a criar conhecimento”.    

No gráfico 5 podemos observar o conhecimento dos docentes da Uniguaçu em 

relação as metodologias ativas. 
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Gráfico 5 - Conhecimento dos docentes da Uniguacu sobre metodologias ativas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Através da pergunta anterior, procurou-se investigar o que definitivamente os 

docentes conhecem a respeito das MAS. Para a operacionalização da análise, a 

pesquisadora dividiu as respostas desta pergunta, em 3 grupos para apresentar os 

resultados, pois os mesmos apresentavam respostas semelhantes. (N=28) 

professores responderam que as metodologias ativas são métodos inovadores, que 

tem a atuação/participação do aluno para se envolver no seu processo de 

aprender. Alguns desses 28 incrementaram suas respostas colocando que o 

professor sai do centro e vira um tutor e o aluno começa a construir seu conhecimento 

desenvolvendo seu raciocínio. A seguir algumas falas que descrevem/demonstram 

essas respostas: “Métodos de ensino em que o professor é mediador, o aluno é o 

foco principal e deve, através do auxílio do professor adquirir seus conhecimentos”, 

no mesmo sentido “Metodologias que retiram o professor como centro, colocando o 

aluno mais ativamente na construção do seu conhecimento”, e ainda “Uma 

metodologia que o aluno constrói o seu próprio conhecimento através da tutoria do 

professor”.  

Um número menor de professores (N=7) responderam que as metodologias 

ativas são formas de ministrar aulas diferentes, criativas saindo do método 

tradicional para que haja uma integração maior do aluno com o professor.  

Algumas considerações colocadas pelos professores: “Forma de ministrar aulas com 
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diversificação de abordagens para quebrar a atitude arcaica de não interatividade 

aluno/professor”, ainda “Maneiras criativas de fixação de conteúdo, usando de 

recursos do próprio corpo como forma de expressão da aprendizagem ou por 

dinâmicas”, e “Integração entre alunos e professores, aula mas leve”. Somente (N=2) 

professores colocaram que são práticas exitosas/diferentes aplicadas para obter 

melhores resultados/desempenho do processo ensino e aprendizagem. 

Conseguimos analisar com essas respostas que todos os professores de alguma 

forma, responderam o que são as metodologias ativas, de uma forma mais 

simplificada ou mais completa. 

Entretanto o conceito ideal para Fernandes et al. (2005) é que as MAS são 

classificadas como práticas educacionais que se fundamentam nos princípios da 

pedagogia da interação e da pedagogia crítica, que tem como característica a 

participação ativa dos alunos em todo o processo de ensino e aprendizagem. São 

métodos de ensino que deslocam o aluno para o centro da aprendizagem, buscando 

torná-lo sujeito de sua formação. 

A colocação da próxima questão foi com a intenção de saber se os docentes 

utilizam as metodologias ativas em suas aulas ou já utilizaram. Somente um professor 

respondeu que não, e 97,3% (N=36) responderam que sim. O mesmo professor que 

respondeu que não utiliza as MAS, foi que respondeu não conhecer ou não ouviu falar 

sobre o método e ainda justificou sua resposta, que não utiliza por ter insegurança e 

pouco conhecimento sobre o assunto.  

Muitas vezes o professor não sabe que o que ele está aplicando em sala de 

aula é uma atividade baseada na metodologia ativa, ainda que não de forma 

sistematizada e teoricamente fundamentada, seria uma atuação mais intuitiva e não 

intencional. Estudando mais sobre o assunto e participando de cursos relacionadas 

pode-se descobrir o que é e a forma de ser aplicado esses métodos. Apoio-me, para 

tanto, na citação de Lemos (2009) que argumenta que os conhecimentos 

profissionais, tanto em bases teóricas, quanto em suas consequências práticas, 

evoluem, pois de profissional formação, dos quais os cursos universitários 

representam alguns deles, destaca que a formação deve ser continua e continuada. 

 A introdução da utilização de MAS por esse profissional em seus trabalhos em 

sala de aula, seria como uma forma de deslocamento da posição dos alunos para o 

centro desse processo, tornando o ato educativo mais socialmente significativo, com 

a possibilidade de formação de alunos mais críticos e autônomos em relação à 
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construção de seu próprio conhecimento (SOUZA, 2017). 

Nesse sentido, a partir dos critérios que os professores já sabem o que é as 

MAS e que utilizam de métodos diferenciados em suas aulas para ensinar seus 

alunos, foi analisado a frequência que o professor utiliza as MAS em suas disciplinas 

no semestre. Tivemos resultados satisfatórios, pois 86,5% utilizam as MAS em mais 

de 4 aulas no semestre, ilustrado na figura 8 abaixo. Somente 13,5% (N=5) utilizam 

de 1 a 3 aulas, seguido de 13,5% (N=5) utiliza em 7 a 9 aulas, 35,1% (N=13), um 

número relativamente alto utiliza de 4 a 6 aulas, 32,4% (N=12) utilizam acima de 10 

aulas e 5,4% (N=2) em todas as suas aulas ministradas, conforme figura 9. 

Interessante observar que na questão anterior um professor respondeu que não sabia 

ou não ouviu falar sobre as MAS, entretanto, ele respondeu que utiliza o método em 

suas aulas. Novamente busco responder esse entrave, com a perspectiva do trabalho 

intuitivo, que muitas vezes o docente atua. 

Em um estudo de Gomes et al. (2017), quando analisada a frequência do uso 

de MA pelo corpo docente, verificou-se afinidade nos resultados com essa pesquisa, 

a maioria dos docentes utilizam metodologias ativas em suas aulas, às vezes (46,7%), 

seguido de frequentemente (43,3%), raramente (9,2%). 

A frequência do uso de metodologias ativas permite que o aluno crie seu 

percurso de aprendizagem e desenvolva habilidades e competências. Para Barbosa 

(2008) O uso das metodologias ativas em aula torna-se importante porque desenvolve 

o processo de aprendizagem com espírito de continuidade por meio reorganizações 

permanentes. 

 

Gráfico 6 - Quantidade de aulas em média que o professor utiliza as metodologias ativas em 
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sua disciplina no semestre. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Nesta pesquisa, verificamos que os docentes têm empregado em suas 

atividades, diferentes estratégias de ensino, eles podiam responder mais de uma 

metodologia, com 73% (N=27) a mais utilizada entre os docentes da área de saúde 

foi a ABP, seguida de 70,3% (N=26) as TIC e 67,6% (n=25) habilidade com simulação, 

com 59,5% (N=22) empataram duas metodologias que foram a problematização e 

processos grupais, seguida de sala de aula invertida com 51,4% (N=19), e as menos 

utilizadas com 29,7% (N=11) foi a ABE, e jogos interativos. Importante destacar que 

há uma variedade significativa de metodologias em uso na rotina de aulas dos 

docentes dos cursos de saúde da Uniguaçu. 

A pesquisa de Gomes et al. (2017) contém alguns resultados semelhantes, 

onde as metodologias mais utilizadas pelos docentes foi Estudo de Caso (82,5%) 

seguida por PBL e Metodologia da Problematização pelo Arco de Maguerez (51,7% 

cada), Aprendizagem por Projetos (42,5%), Peer Instruction (28%), Rotação por 

Estações e Gamificação (15,8% cada), Júri Simulado (11,7%), Fórum Virtual (10,8%) 

e Bola de Neve (3,3%). Nesse estudo foi alocado mais tipos de metodologias ativas. 

Lazzari et al. (2011) ressaltam a importância de utilizar diversas metodologias 

ativas da aprendizagem, uma vez que a aprendizagem não é uniforme e, portanto, 

para a seleção e aplicação das estratégias a serem efetivadas, deve o docente 

considerar a singularidade do aluno, o modo de aprendizagem de cada um e o objeto 

de apreensão. 
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Observamos que, na experiência que os professores têm dentro da sala de aula 

aplicando as MAS, a maioria dos docentes acham que a MA que promove maior 

aprendizado entre os alunos é a Problematização seguida de Simulações, onde o 

professor explica e o aluno consegue nas duas formas atrelar o conhecimento teórico 

com o prático. A sala de aula invertida e as TIC´s estiveram presentes nas respostas 

também, essas metodologias são mais utilizadas na área da saúde por outros autores, 

como para Xavier et al. (2014) onde foi realizado uma revisão integrativa no período 

de 2002 a 2012 afim de descobrir como utilizar as metodologias ativas para a 

formação dos profissionais de saúde, entre os artigos nacionais e internacionais, a 

maioria citou a ABP ou a metodologia de problematização na utilização de 

metodologias ativas para essa área. 

Na metodologia pela problematização o aluno participa ativamente do processo 

de construção do conhecimento, mas ainda estabelece um diálogo constante com o 

professor (GOMES, 2017).  

Xavier et al. (2014) refere-se que alguns autores citados em sua pesquisa 

justificam a utilização da problematização nas escolas médicas, como por exemplo: 

favorecer melhor relação entre o ensino superior, serviço de saúde e comunidade 

possibilitando a formação de profissionais que tenham compromisso com as 

necessidades da sociedade e que essa metodologia se caracteriza pelo fato de 

trabalhar em pequenos grupos a fim de superar a relação com a prática educativa. 

Essa prática visa que o aluno perceba melhor a relação saúde doença, ao 

problematizar uma realidade, entendendo o paciente no seu contexto social, familiar 

e cultural, para poder discutir seu prognóstico e tratamento, bem como valorizar a 

pesquisa cientifica que favoreça a promoção da saúde. 

Na perspectiva da pedagogia crítica, as relações democráticas entre educador-

educando e os métodos de ensino ativos, nos quais o papel do estudante é de 

coparticipante do processo de construir conhecimentos, são fundamentais. Dentre 

essas metodologias a problematização, que se fundamenta em abordagem 

pedagógica crítica, vem sendo mais utilizada no campo da saúde. Nela, o processo 

ensino aprendizagem tem início com a inserção do estudante na realidade. A 

construção de conhecimentos que fundamentam a análise crítica da realidade e as 

propostas de intervenção sempre preveem a articulação teoria-prática, bem como o 

desenvolvimento do compromisso social do estudante com a transformação da 

realidade (SEMIN; SOUZA; CORRÊA, 2009). 
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A simulação ou estudos de casos, segundo Gil (2009) é considerada 

abordagem metodológica que permite o aprofundamento em temas, utilizando-se de 

situações problema ou de um “caso” para estudo. 

Segundo Costa et al. (2015) a simulação é uma metodologia ativa que permite 

aos estudantes a oportunidade de experimentar a representação de uma situação 

real, com o intuito de aprender, praticar, refletir, intervir e avaliar o contexto vivenciado.  

Neste sentido, o uso da simulação não pode estar condicionado apenas ao 

treinamento e execução de técnicas em saúde; deve considerar o cenário que envolve 

o contexto do cuidar, uma vez que a prática nessa área não se limita a execução de 

procedimentos. 

A modernização e a tecnologia marca um modelo novo de sociedade que é 

mais voltada ao conhecimento e Informação (CAMPOS, 2012). Porém, duas 

respostas chamaram atenção da pesquisadora, uma em que o docente relatou sua 

preferência por uma metodologia de ensino ativa para aplicar em sala de aula, 

entretanto a pergunta estava relacionada com a experiência deles, o que eles 

achavam que mais ofertava conhecimento para o aluno. E um outro docente 

respondeu que o método tradicional também tinha seus resultados de qualidade no 

ensino, contudo não é o objetivo do trabalho analisar qual metodologia é melhor, e 

sim, apontar que precisamos sair da zona de conforto e aceitar que a tecnologia está 

muito avançada e com isso muda o tipo do nosso aluno, e o que o mercado de trabalho 

atualmente espera de um profissional.  

Esse mesmo professor citou como resposta: “Tanto quanto no ensino 

tradicional de qualidade. Metodologias ativas são apenas uma forma de interação 

didático-pedagógica. Um professor competente consegue os mesmos resultados 

em qualquer situação”. Isso mostra talvez uma resistência na mudança de sua 

didática, esse professor tem mais de 46 anos, docente em tempo integral, com uma 

carga horária acima de 30 horas, com mais de 10 anos de Uniguaçu, formado entre 

1980 e 1990, o qual podemos imaginar que teve como exemplo aulas tradicionais, 

leciona em cinco cursos da área de saúde com conteúdos teóricos e práticos, 

contudo, com essa opinião colocada na resposta ele utiliza as MAS de 7 a 9 aulas 

por semestre. 

 Anastasiou e Alves (2005) indicam que as diversificações das estratégias de 

ensino promovem uma superação ao ensino tradicional que apresenta a aula 

expositiva como instrumento único de exposição dos conteúdos. Este modelo de 
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ensino quando utilizado em sala de aula, parece não contemplar efetivamente, o 

contexto que envolve a construção dos conhecimentos, promovendo na maioria das 

vezes a memorização, a fragmentação dos conteúdos e a aprendizagem sem 

apropriação. 

Os docentes da área de saúde que fizeram parte da pesquisa referiram que 

a contribuição maior das MAS para a formação do estudante universitário se dá ao 

aluno fazer parte do processo de ensino e aprendizagem dele, deixando ele ter uma 

certa autonomia no seu aprendizado, gerando um pensamento crítico e reflexivo, 

delinearam também que as MAS ampliam a relação teórica/prática, pois além da 

construção do conhecimento técnico, são importante para a construção de "soft 

skills", quais são imprescindíveis na formação universitária, isso quer dizer que as 

metodologias proporcionam ao aluno a realidade “linkada” a teoria. 

Soft skills, está relacionado às habilidades sociais e de comunicação, como ter 

a habilidade de improvisar, perceber o ambiente, adaptar-se, pensar de forma não 

convencional, inovar, flexibilizar. 

Para Andrade (2016) o termo soft skills pode ser considerado como uma nova 

possibilidade para denominar o conjunto de habilidades e talentos que uma 

determinada pessoa pode utilizar em seu trabalho. Neste conjunto, podemos perceber 

características como: habilidades de comunicação, habilidade interpessoais, 

habilidades de liderança e soluções de problemas.  

Para os professores, a aceitação dos alunos pelo método, foi muito satisfatória, 

os mesmos expuseram que a maioria dos estudantes gostam e aceitam bem o 

desenvolvimento dessas atividades, “o aluno espera esse diferencial e esses 

métodos despertam interesses, obtendo resultados satisfatórios quando os alunos 

constroem os conceitos a partir de sua própria busca” relatou um dos docentes. 

Para eles, ainda tem, uma minoria de alunos, de difícil adesão de novas 

abordagens, que querem aulas tradicionais. Compreende-se que, na maioria das 

vezes, os próprios alunos, condicionados desde o início de sua vida escolar, 

estranhem práticas que se diferenciam das tradicionais, mas, quando são instigados 

por novas práticas, é evidente que muitos se interessam e passam a vivenciar de 

forma mais intensa o processo (DUARTE, 2018). Os resultados encontrados nessa 

questão corroboram com as percepções das questões já expostas, bem como a 

utilização maciça das metodologias ativas, a variedade de metodologias utilizadas, 

bem como a frequência na aplicação das mesmas converge para a percepção dos 
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docentes com relação a avaliação sobre as metodologias ativas. 

Segundo Berbel (2011) o engajamento do estudante em relação às novas 

aprendizagens é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a 

liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do processo 

que vivência.  

O docente tem um papel determinante na percepção do estudante. Segundo 

Libâneo (1994) o processo de aprendizagem é considerado como uma ação conjunta 

entre professor e aluno, na qual o professor estimula e dirige as atividades em função 

da aprendizagem dos alunos, pode-se dizer que aula e a forma didática básica de 

organização do processo de ensino. 

O compromisso dos docentes na implantação de uma proposta de formação, 

e, também no planejamento de atividades em sala de aula são imprescindíveis ao 

aprendizado. Lucindo e Câmara (2015) afirmam que o docente deve acreditar no 

potencial de aprendizagem pessoal, na capacidade de evoluir, de integrar novas 

experiências e dimensões do cotidiano. Educadores com uma visão construtivista da 

vida, contribuem para que os alunos se sintam motivados a continuar, a querer 

aprender e a se aceitar melhor. 

Quando falamos em avaliação, tradicionalmente já relacionamos como um 

instrumento de controle. Porém, estudos vêm demonstrando que a avaliação precisa 

ser vista enquanto instrumento de auxílio à aprendizagem, à melhoria da qualidade 

do ensino e também à gestão. Pautando-se nestes estudos, vemos a avaliação como 

um processo que objetiva incidir diretamente no desenvolvimento dos alunos, dos 

professores e da instituição como um todo.  

Ao fazer o levantamento dos professores, como eles fazem a avaliação de seus 

alunos, a maioria dos docentes realizam a avaliação do aluno por participação, 

desempenho e metodologias ativas, a minoria ainda está engessada no formato de 

provas descritivas, produção de trabalhos, artigos e seminários. Toda via que ele 

utiliza as MAS como método de ensino e aprendizagem, nada mais justo e coerente 

utilizar também esse método para a avaliação do aluno. 

A avaliação como diagnóstico ajuda o aluno a reconhecer suas necessidades 

de formação para que possa investir adequadamente no seu desenvolvimento 

profissional. Assim, entendemos que nosso aluno precisa conhecer os critérios 

usados, a análise dos resultados e os instrumentos de avaliação e autoavaliação, pois 

isto favorece a consciência sobre seu processo de aprendizagem. A avaliação é 
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fundamental para que se possa promover um ensino de qualidade, ela que nos indica 

onde estão nossos tropeços e nossas qualidades, onde precisamos investir mais e 

onde podemos caminhar com segurança (BOLFER, 2008). 

No mesmo estudo de Bolfer (2008) ele traz que os docentes entrevistados 

relatam sobre a prova como instrumento de avaliação, os comentários foram: “os 

alunos não estudam apenas para realizar prova – verificação daquilo que aprendeu” 

ainda que “a prova é vista como um dos instrumentos de avaliação e não o único”; e 

“que a prova é um instrumento avaliativo qualitativo ou quantitativo”. Nós professores 

precisamos pensar em instrumentos diversificados de aprendizagem e de avaliação, 

podendo sair da situação de treinamento e verificação para uma situação de 

aprendizagem significativa e avaliação formativa. 

Ao questionar os professores sobre dificuldades em realizar ou aplicar as MAS, 

54,1% (N=20) responderam que sim, que tiveram alguma dificuldade, dentre os 

dificultadores na aplicação das MAS, foram destacados os problemas a adaptação à 

nova metodologia, 13,5% (N=5), dificuldade de utilização na disciplina ministrada 

18,9% (N=7), pouco tempo disponível para preparar as atividades 13,5% (N=5). E 

45,9% (N=17) responderam não ter nenhuma dificuldade em realizar ou aplicar as MA. 

Mesquita et al. (2016) identificaram dificuldades semelhantes em seu estudo, as 

principais dificuldades elencadas pelos docentes foram agrupadas em problemas 

curriculares; resistência do docente e dificuldade de compreensão da aplicabilidade 

das metodologias ativas de ensino/aprendizagem na prática docente.  Freire (1967) 

descreve que os docentes devem possuir alguns saberes no que se refere ao ato de 

ensinar. A rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes do educando; exige-

se criticidade; reflexão constante sobre a prática. O exercício docente bem como a 

aplicação das metodologias ativas exige do docente planejamento, ações práticas, 

visão crítica, organização e planejamento (LUCINDO e CÂMARA, 2015). 

Pensando em esclarecer essa resposta, onde alguns professores colocaram 

que tiveram dificuldades em aplicar as MAS, foi questionado se os mesmos 

participavam das atividades do programa de formação continuada de docentes da IES 

e das capacitações acerca de metodologias ativas, visto que a instituição está em 

constante modificação no processo de ensino e aprendizagem, instigando os 

docentes a utilizarem tais métodos em suas didáticas e abordando os assuntos nas 

semanas pedagógicas, reuniões de colegiado  e oficinas de metodologias ativas. 

Nessas questões, buscou-se investigar se os docentes se comprometiam com 
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a instituição em participar das atividades oferecidas de formação continuada e de 

capacitação acerca das metodologias ativas, onde essas atividades têm grande 

importância para a formação do professor, melhorando seus perfis para que possam 

desenvolver seu trabalho da melhor forma possível.  

Tardif (2002) referência que os saberes docentes são adquiridos em cursos, 

que lhes permitem utilizar, entre outras, a didática e a pedagogia para ensinar – os 

saberes específicos de sua atuação, dos manuais e programas veiculados pela 

instituição e da sua própria prática, isto é, da sua experiência profissional. 

Neste contexto, a falta de conhecimentos pedagógicos por parte do professor 

pode dificultar seu compromisso com as ações desenvolvidas com seus discentes, 

com a instituição na qual atua e com a comunidade, pois a qualificação pedagógica 

ultrapassa os conteúdos que o professor ensina no seu fazer docente (CASTANHA et 

al. 2017, apud NOSSA, 1999). 

A resposta dos professores acerca da participação dessas atividades foi 

aceitável, como podemos observar nos gráficos 7 e 8 abaixo. Porém poderia ter uma 

participação mais quantitativa dos professores, talvez isso elucidaria as dúvidas e 

dificuldades sobre a aplicação das metodologias ativas, pois o professor poderia 

adquirir conhecimento acerca das MAS nessas capacitações, formações e oficinas. 

Para Garcia (2005) e colaboradores, a identidade profissional dos professores 

pode ser compreendida como uma construção social assinalada por diversos 

aspectos que interagem entre si, acarretando uma série de representações que tais 

profissionais fazem de si próprios e de suas funções, estabelecendo, de modo 

consciente ou não, negociações que integram as suas histórias de vida, as condições 

concretas de trabalho, o imaginário em relação à profissão, entre outros. 

Garcia; Hypolito e Vieira (2005) salientam que o professor adquire tais quesitos 

através da formação inicial escolar, pelas experiências diversas, por meio de 

processos de formação continuada, pelas influências sociais [...]. 

O desenvolvimento profissional tem coerência à luz da consideração do 

professor como um profissional do ensino, buscando romper com a história 

fragmentação entre formação inicial e continuada, invocando-se a noção de evolução 

e continuidade, ao longo da carreira (MARCELO, 2009). 

 

Gráfico 7 - Participação dos professores da Uniguaçu nas atividades de formação continuada 
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da IES. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Gráfico 8 - Participação dos professores em alguma capacitação acerca de metodologias ativas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
 

A metodologia utilizada não trabalha somente os conteúdos formais, restritos 

ao conhecimento teórico dos alunos, mas também pode aprimorar as competências 

individuais, onde o estudante pode identificar suas aptidões para o trabalho do 
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autoconhecimento. Isso acontece quando o aluno precisa escutar a opinião do colega, 

interpretar o que o colega quis dizer, posteriormente analisar a visão de cada um, 

chegar a um consenso e a uma resposta (DUARTE, 2018). 

Freire (2016) ressalta o quanto um determinado gesto do educador pode 

repercutir na vida de um aluno (afetividade e postura) e da necessidade de reflexão 

sobre o assunto, pois, segundo ele, ensinar exige respeito aos saberes do educando. 

A construção de um conhecimento em parceria com o educando depende da 

relevância que o educador dá ao contexto social. O autor ainda reafirma a 

necessidade de os educadores criarem as condições para a construção do 

conhecimento pelos educandos como parte de um processo em que professor e aluno 

não se reduzam à condição de objeto um do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi realizado na linha de pesquisa Interdisciplinar, pois a mesma, 

é fundamentalmente em um processo e uma filosofia de trabalho que entra em ação 

na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam cada sociedade, o 

avanço nas tecnologias nas últimas décadas revolucionou o mundo, e 

consequentemente modificou as abordagens pedagógicas, pois o mercado de 

trabalho está exigindo profissionais de saúde comprometidos com a reconstrução 

social. As mudanças no ensino e aprendizagem, trazem hoje como proposta, a 

inserção de metodologias ativas na educação, assim espera progressão no cenário 

da inovação educacional. 

As mudanças da sociedade e do mundo, marcam um novo pensamento na área 

da educação, o qual deve ser mais flexível e menos enraizada nos padrões 

tradicionais. A educação é um fator decisivo na construção da vida da sociedade e o 

cenário atual demanda uma preocupação maior com os saberes necessários ao 

professor, a fim de que ele possa assumir uma tarefa compromissada com as metas 

de formar cidadãos autônomos.  

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas já estão passando por uma 

mudança, visto a implementação de metodologias ativas no ensino superior, essa 

variação de didática visa mudar a formação profissional, atendendo a realidade do 

mercado de trabalho e da sociedade, priorizando a qualificação profissional, 

instigando ser um trabalhador crítico, reflexivo, investigativo, conclusivo e que tenha 

as competências e habilidades necessárias para relatar e tomar medidas inteligentes 

baseadas em evidencias teóricas e práticas, assim podendo implicar positivamente 

no desenvolvimento socioeconômico. E ainda, o professor, deve abordar os aspectos 

culturais e patrimoniais estabelecidos pelo conhecimento e humildade que refletem 

diretamente em uma boa trajetória profissional. 

Com o questionário, pode-se traçar um perfil dos professores dos cursos de 

saúde da Uniguaçu, os quais em sua maioria são do gênero feminino, acima de 31 

anos de idade, que trabalham a mais de 5 anos na instituição, muitos acima de 10 

anos. Em sua maioria, concluíram suas graduações de 2001 em diante e trabalham 

em média de 9 a 30 horas semanais na docência do Ensino Superior. 

Neste momento, retomo as perguntas que moveram este trabalho, para trazer 

os resultados encontrados sobre as questões relacionadas as metodologias ativas: 
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qual a percepção dos docentes da área de saúde da Uniguaçu em relação as 

metodologias ativas na docência do ensino superior? 

Se eles tem o conhecimento da proposta da metodologia ativa e seus 

tipos? Se existe e qual seria a dificuldade em adotar esse método em suas aulas 

e disciplinas? 

Acredito que consegui informações relevantes a cerca desse tema e que 

respondi as questões norteadoras do estudo. Todos os professores que responderam 

o questionário tinham conhecimento sobre o conceito de metodologias ativas e seus 

tipos, alguns responderam de forma mais simplificada, mas não fugiram dos princípios 

do conceito que as metodologias ativas fazem o aluno ser parte do aprendizado dele, 

tendo autonomia, gerando pensamento crítico, saindo dos padrões educacionais pré-

estabelecidos.  

A maioria dos professores utiliza ou utilizou já as metodologias em suas aulas, 

86,5% utiliza em mais de 4 aulas no semestre, isso mostra que os professores da 

Uniguaçu, já estão se adequando as mudanças no ensino e aprendizagem. As 

metodologias que mais utilizam em sala de aula, são: APB, TIC, Simulação, 

Problematização e processos grupais. O método de problematização e simulação são 

os que, na opinião dos professores, geram maior aprendizados aos alunos, por fazer 

eles pensarem em resolver problemas de casos reais, esses resultados foram ao 

encontro de outros autores já supracitados na discussão.  

As MAS são uma forma de deslocamento da posição dos alunos para o centro 

do aprendizado, fazendo o aluno sair de espectador para ser protagonista, tendo mais 

autonomia e construindo pensamento crítico, reflexivo e criativo, conseguindo resolver 

problemas alocados em sua profissão. É nesse sentido que defendo o uso de MA, 

tanto na formação dos alunos, quanto na constituição dos saberes docentes. 

 A MA se apresenta como uma alternativa com grande potencial para atender 

as demandas e desafios da educação atual. A proposta da educação sempre vai 

caminhar lado a lado com as transformações da época, hoje ela precisa contemplar 

as diretrizes para a ação e reflexão dos participantes desse processo. Vamos precisar 

sempre pensar em um modelo de ensino e práticas pedagógicas que acompanhem a 

variação da modernidade.  

Porém, existem dificuldades encontradas por 54,1% dos professores da 

Uniguaçu, as quais foram destacadas: as dificuldades de utilização na disciplina e 

pouco tempo para preparação do método. Com tais questões mencionadas permitiu 
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chegar à conclusão que a formação continuada, capacitações, oficinas, podem ser a 

resolução desses problemas encontrados.  

Savani (2010) descreve que existem três exigências atuais para a instituição 

formadora de cidadãos críticos e participativos. Dentre elas está a exigência de um 

currículo correspondente em termos da seleção dos conteúdos, distribuição do tempo, 

dos métodos de ensino/aprendizagem e materiais didáticos. Em outras palavras, o 

conteúdo solicitado deve ser coerente com o tempo exigido. Observa-se, portanto, 

uma necessidade de organização curricular; alguns conteúdos exigem maior atenção 

por parte do docente, requerendo tempo maior para serem bem trabalhados com os 

discentes. 

Os resultados e as discussões estabelecidas na presente pesquisa levaram à 

conclusão de que não é uma tarefa fácil, pois a maioria dos professores de graduação, 

são formados especialistas em suas áreas e não tem uma formação em educação ou 

docência. É adquirido a experiência de ser professor na prática em sala de aula, nas 

relações que temos com os alunos, pela consciência de nossos atos, pelos resultados 

positivos e/ou negativos adquiridos, por aquilo que somos ou que dizem que somos. 

E tal processo requer tempo, disponibilidade e principalmente, a vontade do 

profissional para modificar o seu fazer pedagógico. Precisamos nos adequar ao 

mundo atual onde não é exigido somente um diploma, certificações e graduações de 

um profissional, e sim, que além de sua qualificação, tenha atribuições, versatilidade 

e criatividade.  

Conforme Veloso e Boneli (2014) descrevem que vem ocorrendo uma elevação 

das exigências no mercado de trabalho, que além de experiência, requisitos como 

formação moral comportamental e desenvolvimento de habilidades para comunicação 

interpessoal tornam-se requisitos relevantes para a seleção da mão de obra. 

Corroborando com Veloso e Boneli, Valle e Valle (2014) expõem que o mercado 

de trabalho está sim cada vez mais global, tendencioso a ser mais exigente quanto as 

qualificações profissionais do trabalhador. E que sua formação e certificação serão 

determinantes para o desenvolvimento do país nas próximas décadas. 

Cabe enfatizar que as instituições de ensino e os docentes devem refletir e, 

com base nessa reflexão, manter essas novas possibilidades de ações, engajando-se 

em modelos educacionais que valorizem os aspectos científicos, éticos e pessoais 

necessários para a condução do processo de ensino em consonância com o novo 

paradigma pedagógico do ensino superior. 
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A formação docente precisa de maiores pesquisas que evidenciem a sua 

importância, após analisar a percepção dos professores, a pesquisa proporciona 

novos caminhos que abrem para ser analisados, como a percepção dos alunos em 

relação ao uso da MA, o que os alunos têm sentido, qual suas perspectivas a essa 

nova proposta e quais resultados tem sido obtido. Neste trabalho foi visto a visão 

puramente do professor, diante de todo o contexto apresentado acredita-se ser 

necessário promover maior reflexão e estudo acerca das metodologias ativas para 

que se reflita sobre os reais fatores que a tornam ou não uma metodologia inovadora 

na visão dos alunos. 
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APÊNDICE 

 

LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS 
DOCENTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO 

DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE 
(Questionário para coleta de dados) 

 

Objetivo do estudo: Realizar um diagnóstico da percepção dos docentes da área de 

saúde da Uniguaçu em relação as metodologias ativas. 

 

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR 

1. Sexo: 

( ) feminino ( ) masculino 

 
2. Faixa etária: 

( ) até 30 anos ( ) de 31 a 45 anos ( ) acima de 46 anos 

 
3. Você é docente: 

( ) Tempo integral ( ) Tempo parcial ( ) Horista 

 
4. Qual sua carga horária semanal como docente da graduação: 

( ) até 8 horas ( ) de 9 a 20 horas ( ) de 21 a 30 horas ( ) acima de 30h. 

 
5. Você trabalha há quanto tempo como docente na Uniguaçu? 

( ) até dois anos ( ) de 2 a 5 anos ( ) de 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos 

 
6. Ano de conclusão de sua graduação: 

( ) até 1970 ( ) de 1971 a 1980 ( ) de 1981 a 1990 ( ) de 1991 a 2000 

( ) de 2001 a 2010 ( ) acima de 2010. 

 
7. Curso (os) que leciona:___________________________________ 

 
8. Sua disciplina é prática? (   ) SIM  (   ) NÃO  

 
9. Sua disciplina é teórica? (   ) SIM  (   ) NÃO 
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BLOCO II – TEMÁTICAS PARA INTERLOCUÇÃO 

1. Você já ouviu falar e conhece sobre metodologias ativas? 

(  ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) UM POUCO 

 
2. O que você intende por metodologias ativas? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Você utiliza metodologia ativa em suas aulas, ou já utilizou? Se não, porque? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Se sim, quantas aulas, na média, você utiliza Metodologias Ativas, em sua 

disciplina no semestre?  

(   ) até 3 (  ) de 4 a 6 (  ) de 7 a 9 (  ) acima de 10 (  ) todas as aulas 

 
5. Qual (quais) tipo (os) de metodologia você utiliza (ou) já utilizou? 

(   ) Ambientes Virtuais / Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

(   ) Aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

(   ) Problematização 

(   )Processos Grupais 

(   ) Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL) 

(   )  Habilidades com Simulação 

(   ) Sala de aula invertida 

OUTROS:__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Como você realiza a avaliação do seu aluno? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

7. Qual MA utilizada ocorreu maior aprendizado dos estudantes? 

 
8.  Qual a contribuição da utilização das MAs para a formação do estudante 

universitário? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. As MAs ampliam a relação teoria/prática? Como? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Qual postura/atitudes dos estudantes no desenvolvimento das atividades? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Você tem ou teve alguma dificuldade em realizar? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 
11. Se sim, qual dificuldade você encontrou para realizar a prática de metodologia 

ativa? 

(   ) Problemas de adaptação à nova metodologia 

(   ) Dificuldades de utilização na disciplina ministrada 

(   ) Pouco tempo disponível para preparar as atividade 

(   ) Falta de confiabilidade quanto ao método 

OUTROS:__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 12. O que você faria diferente para melhorar a aprendizagem dos estudantes, após a 

utilização das MAs? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
13. Você participa das atividades do Programa de Formação Continuada de Docentes 

da IES? 

( ) Sim ( ) Não 

 
14. Você participou de alguma capacitação acerca das Metodologias Ativas? 

( ) Sim Quais:____________________________________________  

( ) Não 
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ANEXO A –  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS 

 

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições 

envolvidas no projeto de pesquisa intitulado "Utilização de Metodologias Ativas no 

Ensino Aprendizagem dos Cursos de Saúde da Uniguaçu” declaram estarem cientes 

e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos 

pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão 

cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos 

pesquisadores ao local da pesquisa e a manipulação dos dados dos questionários 

será autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do 

Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos da UNIARP.  Esta instituição está 

ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente 

projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária 

para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

UNIGUAÇU. 

Por ser verdade, firmo a presente. 
 
Caçador (SC),......de........de 2020. 
_________________________________________ 
Mestrando (a) 
_________________________________________ 
Dr. André Trevisan (Pesquisador Responsável Orientador) 
______________________________________________ 
Ass: do responsável pela Instituição (de origem) 
__________________________________________________ 
Ass: Responsável de outra instituição 
 
Nome: 
Cargo: 
Instituição: 
Número de Telefone: 
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ANEXO B –  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO– Maiores de Idade  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o 

desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Utilização de Metodologias Ativas no Ensino Aprendizagem dos Cursos de Saúde 

da Uniguaçu 

Área do Conhecimento: Desenvolvimento, sociedade, educação 

Curso: Mestrado interdisciplinar desenvolvimento e sociedade 

Número de participantes no centro: 37 Número total de participantes:37 

Patrocinador da pesquisa: Não tem 

Instituição onde será realizado: Centro Universitário Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Luana Otto, Dr. André Trevisan 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado.  

O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. 

Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Luana Otto 

Profissão: Fisioterapeuta / docente N. do Registro no Conselho: 143071 

Endereço:RUa professor cleto 371 

Telefone: 42 991115747 E-mail: prof_luana@uniguacu.edu.br 

mailto:prof_luana@uniguacu.edu.br
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- Objetivo Geral:  

-REALIZAR UM DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DA ÁREA DE SAÚDE 

DA UNIGUAÇU EM RELAÇÃO AS METODOLOGIAS ATIVAS NA DOCÊNCIA DO ENSINO 

SUPERIOR 

 - Objetivos Específicos: 

- EXAMINAR AS OPINIÕES, CONHECIMENTOS E ATITUDES SOBRE AS 

METODOLOGIAS ATIVAS DOS DOCENTES 

- VERIFICAR SE HÁ RESISTÊNCIA NESSE MÉTODO E O PORQUE? 

- VERIFICAR QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS DE USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS 

QUE OS DOCENTES UTILIZAM 

-ANALISAR A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES A RESPIETO DAS METODOLOGIAS 

ATIVAS PARA O ENSINO APRENDIZAGEM DO ALUNO NA ÁREA DA SAÚDE 

 

1. O procedimento para coleta de dados:  

Trata-se um estudo de natureza qualiquantitativa realizado com docentes da área de saúde 

da Uniguaçu através de um questionário do tipo survey da obra de Ferreira (2017) adaptado 

pela autora da pesquisa. Os docentes que farão parte da pesquisa, irão responder o 

questionário de forma individual, sem intervenção da pesquisadora. 

2. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Obtenção de informações desejadas e relevantes para o levantamento de informações que 

possam responder ao objetivo geral e específicos da pesquisa. 

3. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante da pesquisa é (são):  

Durante a realização do estudo tanto a privacidade quanto o sigilo dos dados obtidos serão 

garantidos resguardando-se quaisquer possível constrangimento aos participantes. 

No intuito de manter anonimato, o questionário da pesquisa não pede identificação do 

docente.  Os resultados da pesquisa não serão baseados na resposta individual e sim no 

grupo. Assim conclui-se que não haverá nenhum risco ao participante da pesquisa. 

4. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado 

nenhuma compensação financeira adicional. 

6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. 
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7. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

 

8. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto 

de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

9. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) 

e final (is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 

por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 

de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

 

 
 
 

__________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

________________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 
  
 

 
 
 

Testemunha: 

 

________________________________  

Nome:  
 


