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RESUMO 

 
A procura por metodologias inovadoras é crescente em todas as instituições de 
ensino e têm como objetivo possibilitar algumas práxis pedagógicas capazes de 
ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional para, 
efetivamente, alcançar a formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, 
reflexivo, transformador e humanizado. O presente trabalho apresenta como objetivo 
geral conhecer a utilização das práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias 
ativas de ensino dos docentes do ensino superior nos cursos da área saúde, nas 
modalidades bacharelado e licenciatura, e nos cursos de licenciatura numa 
Universidade Comunitária do meio oeste de Santa Catarina e como objetivos 
específicos: descrever os métodos inovadores de aprendizagem praticados no 
ensino superior; observar a aceitabilidade dos docentes de uma Universidade 
Comunitária do meio oeste catarinense por estratégias inovadoras de ensino e 
diagnosticar os motivos que levam os docentes a não usarem (ou usarem pouco) as 
práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino. O método 
utilizado na presente pesquisa foi o indutivo. A pesquisa se caracteriza como 
bibliográfica, descritiva e exploratória e de abordagem qualitativa. Aplicou-se um 
questionário on-line com 10 perguntas sobre o perfil docente e 6 perguntas sobre o 
conhecimento e utilização dos docentes acerca das práticas inovadoras e 
facilitadoras de metodologias ativas. Para a análise de dados optou-se pelo método 
de análise de conteúdo. Por meio das metodologias e estratégias de ensino, os 
docentes encorajam seus discentes para investir em novas buscas e descobertas. 
Para possibilitar o domínio dos conhecimentos sobre metodologias ativas é 
necessário formar docentes que aprendam a pensar, a fazer a relação entre teoria e 
prática e a buscar, de modo criativo e adequado, a resolução dos problemas que 
emergem no cotidiano do ambiente educacional e comunitário. Após aplicação do 
questionário de pesquisa foi possível verificar que os docentes participantes têm 
conhecimento sobre as metodologias inovadoras e facilitadoras de ensino, porém, 
grande parte não recebeu formação acadêmica para atuar em sala de aula. Foi 
possível observar que os docentes procuraram a formação docente após a 
graduação, principalmente, com cursos de Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado. As 
respostas também enfatizam que as universidades deixam de lado, muitas vezes, o 
aperfeiçoamento profissional e não alteram as condições organizacionais para que 
os novos métodos de ensino sejam aplicados. Os docentes pesquisados 
apresentam preocupação com o processo de ensino-aprendizagem, mas ainda têm 
dificuldades em torná-lo mais atraente para o aluno. Vários docentes afirmaram que 
já participaram de formações voltadas a prática de metodologias ativas, porém, o 
tempo de capacitação foi curto e o desenvolvimento desta prática ainda acontece de 
forma parcial e gradativa, acompanhado de dúvidas e inseguranças. Destacaram 
que a oferta de outras capacitações na instituição é essencial para que as 
metodologias ativas sejam inseridas no cotidiano de sala de aula de forma mais 
completa. A presente pesquisa propiciou aos docentes a reflexão sobre seu papel na 
educação e qual a finalidade do seu ensino. Esta tarefa é difícil e extensa, mas é 
capaz de romper com velhas crenças e dogmatismos nas práticas educativas. 
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ABSTRACT 

 
The search for innovative methodologies is growing in all educational institutions and 
aims to enable some pedagogical praxis capable of going beyond the limits of purely 
technical and traditional training to effectively achieve the formation of the subject as 
an ethical, historical, critical being, reflective, transformative and humanized. This 
paper presents as a general objective to know the use of innovative and facilitating 
practices of active teaching methologies of higher education teachers in health, 
bachelor and undergraduate courses, and undergraduate courses at a Community 
University in the midwest of Santa Catarina and as specific objectives: describe the 
innovative learning methods practiced in higher education; to observe the 
acceptability of teachers of a midwestern Santa Catarina Community University for 
innovative teaching strategies and to diagnose the reasons that lead teachers not to 
use (or under-use) innovative practices that facilitate active teaching methodologies. 
The method used in the present research was the inductive. The research is 
characterized as bibliographic, descriptive and exploratory and qualitative approach. 
An online questionnaire with 10 questions about the teacher profile and 6 questions 
about teachers' knowledge and use about innovative practices and facilitators of 
active methodologies was applied. For data analysis we opted for the content 
analysis method. Through teaching methodologies and strategies, teachers 
encourage their students to invest in new pursuits and discoveries. To enable the 
mastery of knowledge about active methodologies it is necessary to train teachers 
who learn to think, to make the relationship between theory and practice and to seek, 
in a creative and appropriate way, the resolution of problems that emerge in the daily 
life of the educational and community environment. After applying the research 
questionnaire, it was possible to verify that the participating teachers have knowledge 
about innovative and facilitating teaching methodologies, however, most of them did 
not receive academic training to work in the classroom. It was observed that the 
teachers sought teacher education after graduation, mainly with Stricto Sensu, 
Master and Doctorate courses. The answers also emphasize that universities often 
overlook professional development and do not change organizational conditions for 
new teaching methods to be applied. The teachers surveyed are concerned about 
the teaching-learning process, but still have difficulties in making it more attractive to 
the student. Several teachers stated that they have already participated in training 
focused on the practice of active methodologies, however, the training time was short 
and the development of this practice still happens partially and gradually, 
accompanied by doubts and insecurities. They pointed out that the offer of other 
skills in the institution is essential for the active methodologies to be more fully 
inserted into the classroom routine. This research provided teachers with reflection 
on their role in education and what is the purpose of their teaching. This task is 
difficult and extensive, but it is capable of breaking with old beliefs and dogmatisms 
in educational practices. 
 
Keywords: Innovative and facilitating practices. Active teaching methodologies. 
Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento e aprendizagem são fundamentais para o ser humano 

exercer a sua autonomia e cidadania, com argumentações e ética, para mudar a 

realidade e o seu cotidiano (DEMO, 2004). 

A procura por metodologias inovadoras é crescente em todas as instituições 

de ensino e têm como objetivo possibilitar algumas práxis pedagógicas capazes de 

ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional para, 

efetivamente, alcançar a formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, 

reflexivo, transformador e humanizado (GEMIGNANI, 2012). 

Em seu relatório na Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI para a UNESCO, Jacques Delors (1999) afirmou que a educação deve 

organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a 

vida, serão, de algum modo, para cada indivíduo, os quatro pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão, aprender a 

fazer, para poder agir sobre o meio envolvente, aprender a conviver, a fim de 

participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas e, finalmente, 

aprender a ser, via essencial que integra os três precedentes. 

As práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas têm como base 

estratégias de ensino fundamentadas na concepção pedagógica crítico-reflexiva, 

permitindo uma leitura e intervenção sobre a realidade, favorecendo a interação 

entre os diversos atores e valorizando a construção coletiva do conhecimento e seus 

diferentes saberes e cenários de aprendizagem. Estas metodologias são práticas 

que estimulam a criatividade na construção de soluções aos problemas e que 

promovem a liberdade no processo de pensar e de agir (SILVEIRA; DOHMS, 2006; 

FEUERWERKER; SENA, 2002).  

Estas técnicas de ensino e aprendizagem propõe um grande desafio para os 

docentes em geral e, também, para os discentes na busca da construção destes 

conhecimentos que serão utilizados na vida pessoal, acadêmica e profissional.  
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O uso dessa metodologia apresenta-se como um confronto ao ensino 

tradicional das faculdades que, historicamente, é caracterizado por retenção de 

informação, disciplinas fragmentadas e avaliações que exigem memorização. A 

metodologia tradicional acaba levando os discentes à passividade e aquisição de 

uma visão estreita e instrumental do aprendizado, promovendo carências de 

constante atualização (VIGNOCHI et al., 2009). 

Para Araújo e Mazur (2013) as práticas inovadoras e facilitadoras de 

metodologias ativas de ensino criam condições para a aprendizagem significativa. 

Esta forma de ensino/aprendizagem é capaz de motivar os discentes que, por sua 

vez, se tornam promissores no mundo da educação (BERBEL, 2011).  

A evolução do sistema educacional, e da forma como ele acontece, 

pressupõe a passagem da disciplinaridade para a interdisciplinaridade, além de 

apresentar novas estratégias de ensino aprendizagem, como as metodologias 

ativas, consideradas um novo desafio para a formação de docentes do futuro 

(ARAÚJO; SASTRE, 2009). 

Com esta evolução existe a preocupação com a “professoralidade” que 

aponta para a necessidade de formação docente continuada. Deste modo, é 

necessário que os docentes passem a repensar as suas práticas e tenham a 

mediação e a interação como pressupostos fundamentais para que se estabeleça a 

aprendizagem significativa (BORGES; ALENCAR, 2014). 

Debater o assunto que envolve as práticas inovadoras e facilitadoras de 

metodologias ativas de ensino implica em habilidades e competências que 

promovam a aprendizagem significativa e o trabalho colaborativo e participativo, com 

espaço para discussões, debates e abertura às diferentes ideias. “Na escola, o 

professor é o grande intermediador desse trabalho, e ele tanto pode contribuir para a 

promoção de autonomia dos alunos como para a manutenção de comportamentos 

de controle sobre os mesmos” (BERBEL, 2011, p.26).  

A Universidade pode contribuir de forma significativa nessa transição 

paradigmática, ao promover ações que propiciem a construção coletiva de uma nova 

forma de interagir e de trabalhar com o conhecimento, um caminho que conduza à 

compreensão da complexidade da vida humana, pela construção de um método 

mais flexível, pensado, criado e vivenciado coletivamente (GEMIGNANI, 2012). 
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Assim, surgiu o seguinte questionamento: qual a percepção dos docentes nos 

cursos da área saúde, nas modalidades bacharelado e licenciatura, e nos cursos de 

licenciatura de uma Universidade Comunitária do meio oeste catarinense sobre as 

práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino em sala de 

aula?  

O modelo tradicional de ensino vem sofrendo modificações nos diversos 

níveis da educação, inclusive no ensino superior. A metodologia ativa tem o discente 

como o protagonista central do processo de ensino e aprendizagem e a sua 

utilização requer do docente uma prática pedagógica diferenciada, ou seja, “para 

viabilizar os espaços formativos desenvolvidos a partir do uso das metodologias 

ativas de ensino, há necessidade de muito empenho, vontade e criatividade por 

parte do educador” (URIAS, 2017, p. 51). 

O presente tema de dissertação tem relevância acadêmica e profissional, pois 

a pesquisadora faz parte deste contexto educacional onde os docentes do ensino 

superior enfrentam o desafio de tornar as suas aulas mais atrativas, dinâmicas e 

efetivas através da utilização de práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias 

ativas de ensino. 

Através da atuação em sala de aula nos cursos da área da saúde, e por ter 

uma formação de licenciatura, observou-se a dificuldade que os colegiados possuem 

em pôr em prática novos métodos de ensino, seja por falta de conhecimento, 

dificuldade na aplicação e, muitas vezes, falta de tempo na preparação das aulas. 

Estas dificuldades despertaram o interesse pela pesquisa na área de 

metodologias ativas e sobre o conhecimento e utilização que os docentes fazem de 

métodos inovadores em sala de aula  

 Verificar a percepção que os docentes apresentam sobre as práticas de 

metodologias ativas pode auxiliar e direcionar a Instituição em ações que visam 

desenvolver a qualificação e o preparo para que os docentes insiram esta prática em 

sala de aula. 

Esse estudo se justifica em virtude de que as práticas inovadoras e 

facilitadoras de metodologias ativas de ensino podem melhorar o desenvolvimento 

das aulas e proporcionar um aprendizado inovador para os discentes. 

Consequentemente, conduzir os discentes para um caminho mais autônomo, 
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reflexivo e dinâmico por meio de problemas, pesquisando e encontrando soluções 

para o problema levantado.  

Além disso, trabalhos nesta área podem contribuir para a criação de uma 

literatura sobre o tema, visto que uma das grandes dificuldades é encontrar material 

de pesquisa científica sobre o desenvolvimento de práticas inovadoras e 

facilitadoras de metodologias ativas no ensino superior. 

Para tanto, apresenta-se como objetivo geral: conhecer a utilização das 

práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino dos docentes 

do ensino superior nos cursos na área da saúde, na modalidade bacharelado e 

licenciatura,  e nos cursos de licenciatura numa Universidade Comunitária do meio 

oeste de Santa Catarina e como objetivos específicos: descrever os 

métodos inovadores de aprendizagem praticados no ensino superior; observar a 

aceitabilidade dos docentes de uma Universidade Comunitária do meio oeste 

catarinense por estratégias inovadoras de ensino e diagnosticar os motivos que 

levam os docentes a não usarem (ou usarem pouco) as práticas inovadoras e 

facilitadoras de metodologias ativas de ensino. 

No que se refere à adequação desta dissertação às áreas de concentração do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Sociedade, ela se enquadra na 

área de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade, pois trata da aplicação 

do compartilhamento do conhecimento como meio de verificar a percepção sobre a 

aplicação das práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino 

As pesquisas interdisciplinares (quando ocorre a interação entre disciplinas ou 

áreas do saber), flexibilizando a inovação e o conhecimento, tornam-se imperativas 

para as mudanças exigidas pela sociedade.  

Este estudo interdisciplinar envolve diversas áreas: como gestão do 

conhecimento, metodologias ativas e inovação.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A teoria da aprendizagem significativa foi elaborada por David Paul Ausebel, 

psicólogo da educação. O autor defende a valorização dos conhecimentos prévios 

dos alunos possibilitando assim a construção de estruturas mentais utilizando mapas 

conceituais. Estes mapas abrem uma gama de possibilidades, viabilizando, assim, 

descobertas e redescobertas de conhecimentos despertando um processo de 

aprendizagem prazeroso tanto para quem ensina quanto para quem aprende 

(AUSEBEL, 200). 

“Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio diria o 

seguinte: de todos os fatores que influem na aprendizagem, o mais importante é o 

que o aluno já sabe. Averigue-se isso e ensine-se levando-o em consideração” 

(AUSUBEL, 2000). 

Rogers (2001) conceitua a aprendizagem significativa como uma 

aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos. Ela provoca uma 

modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que 

escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. Esta forma de aprendizagem é 

penetrante e não se limita somente a um aumento de conhecimento, mas atua 

profundamente em todas as parcelas da sua existência. 

Para Ausubel a teoria da aprendizagem significativa difere dois tipos de 

aprendizagem, am ecânica ou memorística e a significativa. 

 Mecânica: Ocorre quando o aprendiz memoriza uma informação de 

forma arbitrária. O conhecimento, ou a informação, é armazenado em um 

compartimento isolado e não é integrada ao restante da sua estrutura cognitiva. 

Esse tipo de aprendizagem é facilmente esquecida (IVIE, 1998). 

 Significativa: Ocorre quando os conceitos prévios estão presentes na 

estrutura cognitiva e a aprendizagem se realiza por meio da assimilação de 

conceitos. Essa aprendizagem valoriza a interação ativa e integradora entre novos 
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materiais de instrução e ideias relevantes da estrutura de conhecimentos existente 

do aprendiz (AUSUBEL, 2000). 

A aprendizagem significativa não é um conceito novo e utiliza uma 

abordagem do construtivismo citada em documentos oficiais de reformas da 

educação brasileira, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais. O conceito de 

aprendizagem significativa implica o trabalho simbólico de “significar” a parcela da 

realidade que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola 

serão significativas à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e 

não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 

construídos por eles, num processo de articulação de novos significados (BRASIL, 

1997). 

A literatura cita que a aprendizagem significativa é ancorada construtivismo, 

porém, ela também pode ser adicionada à perspectiva cognitivista, visto que é 

concebida como um processo de compreensão, reflexão e atribuição de significados 

do sujeito em interação com o meio social, ao construir a cultura e por ela ser 

constituído (MASINI, 2011). 

Segundo Moreira e Masini (1982) a aprendizagem significativa só ocorre 

quando o novo material, que apresenta uma estrutura lógica, apresenta interação 

com conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva. 

Quando estes conceitos relevantes não existem na estrutura cognitiva do sujeito, 

novas informações têm que ser aprendidas mecanicamente, não se relacionando a 

nova informação com os conceitos já existentes.  Além disso, para que a 

aprendizagem significativa ocorra é necessário que o novo conteúdo se relacione 

interativamente com a estrutura cognitiva do ser que está aprendendo.  

 

1.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Freire (2011) já entendia que a capacitação para o conhecimento deve iniciar 

na escola, permear todo o processo educativo ao longo da vida do indivíduo e se 

especializar nas organizações das quais a Gestão do Conhecimento é um elemento 

estrutural. 

Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p. 68) defendem ideia do “pedagogo 

pesquisador, cientista, político-crítico e que, com isso, a Pedagogia passa a ser a 
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interlocutora interpretativa das teorias implícitas na práxis e, também, a mediadora 

de sua transformação para fins cada vez mais emancipatórios”.  

Porém, não somente o docente graduado em Pedagogia torna-se interlocutor 

e mediador do conhecimento e da emancipação do indivíduo, mas sim, todo 

profissional que passa pela vida educacional dos discentes. Tanto os docentes com 

formação didática, quanto os de formação técnica e, também, os gestores, têm a 

responsabilidade de gerir o conhecimento. 

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala de 
aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à 
dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à 
discussão coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente amplia o 
seu âmbito de compreensão e, consequentemente, as análises a seu 
respeito tendem a se complexificar (OLIVEIRA, 2004, p. 1132). 

 

Isto significa que o planejamento e o controle do contexto, onde o 

conhecimento é produzido, registrado, organizado, compartilhado, disseminado e 

utilizado de forma a possibilitar melhores decisões, é o melhor acompanhamento de 

eventos e tendências externas possibilitando uma contínua adaptação da 

organização  condições sempre mutáveis e desafiadoras do ambiente onde ela atua 

e é responsabilidade dos docentes (BARBOSA, 2008). 

Os docentes são mediadores, sujeitos que atuam como facilitadores de uma 

ação. A mediação está associada à Gestão do Conhecimento nos processos 

educacionais. Toda a equipe escolar pode ser considerada parte desta mediação, de 

conhecimento, de informação e de processos (CRUZ, 2003). 

Esta mediação funciona como uma engrenagem da Gestão do Conhecimento 

atuando na formação e na qualificação do sujeito, como pode ser observado na 

figura abaixo: 
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Figura 1 - Mediação na Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Llarena; Duarte; Santos., 2015. 
 
 

De acordo com Moreira (2007, p. 19) “o papel do educador no processo 

curricular é fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da 

construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula”. 

Carvalho (2012) explana que o conhecimento não é entendido como uma 

verdade absoluta, estática e imutável, mas sim como algo dinâmico e flexível.  A 

atuação pedagógica deve também ser refletida na gestão do conhecimento efetuada 

pelos docentes mediadores na instituição que estão inseridos.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 99)  

O processo de criação do conhecimento é necessariamente, específico ao 
contexto em termos de tempo, espaço e relacionamento com outros. O 
conhecimento não pode ser criado no vácuo, e necessita de um lugar onde 
a informação receba significado através da interpretação para tornar-se 
conhecimento. 

Para se tornar esse professor/educador capaz de mediar e gerir o 

conhecimento é necessário que “os professores possuam capacidades de 

autodesenvolvimento reflexivo, que sirvam de suporte ao conjunto de decisões que 

são chamados a tomar no dia a dia, no interior da sala de aula e no contexto da 

organização escolar” (NÓVOA, 2002, p. 37). 

Perrenoud (2002) faz algumas considerações sobre o profissional reflexivo. 

Ele explana que este profissional é aquele que adota uma “prática reflexiva” de 
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maneira permanente, não ocasional. Esse profissional faz da reflexão algo inerente 

à sua personalidade, um habitus. A docência, na visão do autor, se tornará reflexiva, 

ao assumir um percurso crítico, no qual possa continuar sua evolução, 

fundamentada em conhecimentos originários de pesquisa. 

Para García (1999) a construção do conhecimento do docente passa por 

quatro fases: a primeira é quando os conhecimentos são construídos a partir das 

experiências que vivenciam na condição de discente, a segunda fase é quando o 

profissional frequenta os cursos de formação, é nesse momento que ele adquire os 

conhecimentos acadêmicos e pedagógicos, tem contato com os estudos 

desenvolvidos na área educacional e realiza as primeiras práticas da docência, a 

terceira é quando o docente inicia-se na profissão, é um período de construção 

intensa, pois é quando ele adquire conhecimentos na prática e absorve também os 

valores inerentes à profissão, à cultura profissional e a quarta fase é a denominada 

“formação permanente”. 

O profissional da docência, que pretende ser o mediador da gestão do 

conhecimento, deve estar em constante formação e atualização profissional.  A 

formação permanente faz parte do desenvolvimento pessoal e profissional, porém, 

sempre terá grande importância para que o docente consiga dominar as técnicas 

para realizar a gestão do conhecimento em sua prática (NETO et al., 2007) 

 

1.3 O DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

 

Os cursos superiores iniciaram no Brasil a partir de 1808, com a transferência 

da Corte Portuguesa para o Brasil. Antes disso, quem se interessava por cursar 

universidades precisava ir até Portugal ou outro país europeu (MASETTO, 1998). 

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2009) o ensino superior 

no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O ensino superior está dividido em 

três tipos: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica.  É responsabilidade da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), órgão do 

Ministério da Educação (MEC) a garantia que a legislação educacional seja 

cumprida, garantindo a qualidade dos cursos superiores. 
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A Educação Superior no Brasil é caracterizada pela Lei 9.394/96 - a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 43, e tem como 

finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares.  

 

A palavra docência vem do latim docere que significa ensinar, instruir, 

mostrar, indicar, dar a entender. O registro da utilização do termo na Língua 

Portuguesa é datado de 1916, o que quer dizer que a apropriação do termo é algo 

novo no espaço dos discursos sobre educação (ARAÚJO, 2004). 

Durante muitos anos pensou-se que o docente do ensino superior precisava 

somente ter conhecimentos sólidos sobre a disciplina que iria lecionar e que a sua 

comunicação deveria ser clara e objetiva para conseguir repassar informações.  

Esse pensamento justificava-se porque este docente trabalharia com um corpo 

discente adulto e, diferente de trabalhar com crianças do ensino básico, já saberiam 

quais eram as suas aspirações futuras.  Sendo assim, a única preocupação era que 

o docente tivesse essa formação sólida e acreditava-se que, quanto melhor fosse o 

pesquisador, melhor docente ele seria (GIL, 2010).   

Porém, observando as finalidades trazidas pela LDB verifica-se que o papel 

do docente do Ensino Superior vai além de simplesmente transmitir os conteúdos 
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teóricos de sua competência. O docente que ministra aulas neste nível de ensino 

passa a ser uma espécie de mediador do processo de aprendizagem e fica 

responsável por assumir diferentes funções como agente de socialização, avaliador, 

conselheiro, educador, mentor, pesquisador, planejador de aulas, entre outros (GIL, 

2010). 

A questão que os docentes do ensino superior devem se conscientizar de que 

esta atividade envolve a pesquisa, capacitação própria e específica que não estão 

restritas a um diploma é bastante recente (MASETTO, 1998). 

Ponce e Oliveira (2011) corroboram com este pensamento quando afirmam 

que o docente além de ter conhecimentos das teorias de sua área de conhecimento 

precisa deter saberes a respeito da prática pedagógica, de maneira que possa 

contribuir para formação dos novos discentes. 

 A profissão de professor é uma prática social pois é uma forma de intervir na 

realidade social mediante a educação. Porém, cabe ressaltar a diferença entre 

prática e ação. A prática são as formas de educar que acontecem em diferentes 

contextos e são institucionalizadas, elas refletem a cultura e a tradição de cada 

Instituição. Já a ação refere-se aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus 

valores e compromissos, desejos e opções (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

Para Masetto (2006) as discussões sobre a docência no ensino superior não 

se referem somente a uma questão de movimento histórico metodológico, mas 

também sobre a questão curricular. Na concepção do autor deve existir uma 

renovação considerável no campo de formação específico, preparando os 

profissionais para realmente atuarem como docentes no ensino superior.  

Schwartzman e Balbachevsky (1997) que classificaram os professores 

universitários brasileiros em três grupos:  

1) Professores em tempo parcial, sem estabilidade, com baixa especialização 

acadêmica, com uma carga horária elevada de aulas e prestando serviços ao setor 

privado; 

 2) Professores com qualificação média, estáveis, de tempo integral, com 

grande envolvimento em atividades sindicais e produção científica relativamente 

pequena; 
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3) Professor mais qualificado, envolvido em pesquisa com financiamento 

próprio, com pouca participação sindical e grande envolvimento com associações 

acadêmicas no país e no exterior. 

A docência ainda não é valorizada de acordo com a grande importância que 

tem e deveria ser considerada como centro do compromisso social da universidade. 

Georgen (2006, p. 69) considera que “(...) a primeira e mais fundamental 

responsabilidade social da universidade refere-se à qualidade das atividades de 

investigação e de docência em qualquer área (...)”, ou seja, um corpo docente 

qualificado garantiria uma boa formação dos estudantes, inclusive esta boa 

formação garantiria qualidade teórica e metodológica, formando, também, novos 

docentes bem qualificados.  

 

1.3.1 Formação docente 

 

A formação docente para atuar no ensino superior é amparada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96 (BRASIL, 1996). O artigo 66 desta lei 

cita que o docente universitário, será preparado (e não formado), prioritariamente, 

nos programas de Mestrado e Doutorado. Em seu parágrafo único reconhece o 

notório saber, título concedido por universidade com curso de Doutorado em área 

afim.  

Este tema é bastante complexo e ainda não existe um consenso sobre quais 

teorias são mais relevantes para sua análise. A formação não pode ser confundida 

com outros conceitos como, por exemplo, educação, ensino, treino etc. A formação 

envolve o desenvolvimento pessoal, humano e global (SOARES; CUNHA, 2010). 

A docência universitária deve ser um espaço de conexão de conhecimentos, 

subjetividades e culturas, que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico 

altamente especializado, orientado para a formação de uma profissão (LUCARELLI, 

2004). 

Na maioria das instituições de ensino superior os docentes possuem anos de 

estudo e experiência significativa, porém, ainda existe um grande despreparo e, até 

mesmo, um desconhecimento científico do processo de aprendizagem pelo qual 
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passam a ser responsáveis no momento que entram em sala de aula (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014). 

Segundo Libâneo (1998, p. 21) é “surpreendente que instituições e 

profissionais cuja atividade está permeada de ações pedagógicas desconheçam a 

teoria pedagógica”. Este pensamento demonstra que muitos docentes que atuam no 

ensino superior não se apropriaram de estudos sobre a educação realizados pela 

Pedagogia, que tem por objeto de estudo a educação enquanto prática social. 

Para Pimenta e Anastasiou (2014) é imprescindível que o docente tenha 

conhecimento pedagógico, não para que tenha conhecimento das diretrizes corretas 

“hoje ou amanhã”, mas para que possa realizar a autêntica análise crítica da cultura 

pedagógica. Este conhecimento permite que o docente identifique e supere as suas 

dificuldades de forma mais criativa e completa. 

Existe uma grande complexidade em compor um quadro docente para o 

ensino superior quando se observa que grande parte deste contingente de 

profissionais envolvidos no magistério não possui formação pedagógica (BEHRENS, 

1998). 

A docência universitária exige que, além de conhecimentos sobre a área 

específica de formação, o docente também atue sobre fundamentos pedagógicos do 

processo de ensino-aprendizagem, aliados aos saberes de sua experiência e de sua 

produção científica. Nesse sentido, acredita-se que uma formação, voltada 

especialmente à prática pedagógica dos docentes, torna-se, então, desafio essencial 

a ser transposto no ensino superior (JUNGES; BEHRENS, 2015).  

Rodrigues (2006) afirma que a organização da formação docente não pode se 

sujeitar somente à lógica de saberes disciplinares intemporais. Ela requer que os 

saberes sejam, marcadamente, temporais, levem em consideração os problemas 

que precisam ser resolvidos no momento e sejam negociados com os formandos, 

individual ou coletivamente, baseados na sua especificidade de idade, contexto 

social, estágio de desenvolvimento, tempo e lugar.  

Pimenta e Anastasiou (2014) argumentam que um dos maiores desafios de 

hoje é fazer com que as instituições de ensino entendam que o processo de 

docência do ensino superior e do desenvolvimento profissional de formação 
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pedagógica não acontecerá de forma separada ao desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Nóvoa (2009) recomenda fatores importantes para alicerçar programas de 

formação de professores:  

• A formação de professores precisa articular teoria e prática, a partir da 

análise de situações concretas do cotidiano escolar, a procura de um conhecimento 

pertinente na reelaboração desse conhecimento, traduzindo um processo de 

inovação; 

 • É relevante que a formação de professores passe para “dentro da 

formação”, isto é, ser conduzida e planejada pelos próprios professores, de forma 

que os professores principiantes aprendam com os professores mais experientes; 

 • A formação de professores necessita valorizar o trabalho em equipe, pois a 

reflexão e o trabalho coletivo transformam-se em conhecimento profissional, 

instigando processos de mudança e práticas concretas de intervenção;  

• A formação precisa incentivar os professores a darem visibilidade social ao 

seu trabalho, a aprenderem a se comunicarem com o público, “a ter uma voz 

pública, a conquistar a sociedade para o trabalho educativo, comunicar para fora da 

escola” (NÓVOA, 2009, p. 43). 

Para exercer a docência, é um consenso entre diversos autores, como 

Behrens (2006), Morosini (2006), Pimenta (2000) e Tardif (2008) de que o professor 

necessita construir um conjunto de saberes e de conhecimentos específicos para 

desempenhar sua função como profissional da educação. Afinal, como salienta 

Cunha (2010, p. 51) “(..) não há profissão sem saberes e conhecimentos próprios e 

esses têm de ter um reconhecimento social e institucional para sua legitimação. Se a 

docência é uma profissão, há de ter uma base de conhecimentos que a legitime”. 

Behrens (1998) argumenta que as dificuldades para sensibilizar e mobilizar os 

docentes para capacitações e qualificações pedagógicas são um reflexo do próprio 

meio acadêmico pois, muitas instituições não têm considerado essencial à docência 

competente na carreira universitária.  

Para Chauí (1999, p. 2) “(...) a docência não entra na medida da produtividade 

e, portanto, não faz parte da qualidade universitária.” A visão de que o docente deve 
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ser um “produtor” de publicações científicas está completamente equivocada e, até 

mesmo os docentes, esquecem de que precisam, e devem, realizar uma formação 

continuada e passam a somente valorizar a produção científica sem compromisso 

com a qualidade e sim com a quantidade. 

A formação deve ser encarada como um processo permanente e integrado ao 

cotidiano do docente e das instituições e não como uma função à margem de 

projetos profissionais e organizacionais (NÓVOA, 2002). 

Bolzan e Isaia (2010, p. 23) afirmam que “(...) a formação não é somente 

prática nem somente teoria, mas consiste também nos discursos assumidos e nas 

relações estabelecidas identificadas pelos ‘jeitos de ser e fazer-se docente’”.  

Portanto, verifica-se que o docente do Ensino Superior pode utilizar 

comportamentos diferentes quando ministra sua aula e, também, assumir diversas 

funções enquanto um profissional que objetiva aumentar os conhecimentos de seus 

discentes. A formação do docente do ensino superior ainda possui inúmeras lacunas 

tanto quando se debate sobre práticas docentes, quanto em termos de pesquisa 

sobre o assunto (FERENC; MIZUKAMI, 2005). 

Segundo Tardif (2008) a formação docente deve ser voltada para a reflexão, o 

docente deve ser capaz de discernir e compreender situações problemáticas do 

contexto da prática profissional para poder definir objetivos pertinentes à situação e 

à identificação dos meios adequados para atingi-los. O docente do ensino superior 

deve ter uma atuação voltada para a compreensão crítica da profissão em foco e do 

contexto no qual ela se insere. 

 

1.3.2 Atuação docente 

 

O ato de ensinar pressupõe o consequente ato de aprender. Educar envolve a 

condução do destino individual, histórico e social do homem e envolve inúmeras 

possibilidades. Para tanto, é importante que a prática pedagógica reflita as 

necessidades da sociedade onde o indivíduo em formação está inserido 

VASCONCELOS, 2008; MILANI et al., 2009) 

“Ensinar é a arte das artes é, portanto, tarefa árdua que requer o juízo atento 

não de um só homem, mas de muitos, porque ninguém pode ser tão atilado que não 
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lhe escapem muitas coisas” (COMENIUS, 1997, p. 15). Ensinar é um ato coletivo 

que depende do docente, dos discentes e da instituição no qual estes estão 

inseridos. 

Para Freire (2011) educar é um ato de conhecimento da realidade concreta, 

das situações vividas, um processo de aproximação crítica da própria realidade que 

possibilita ao educando compreender, refletir, criticar e agir sobre o mundo em que 

vive. 

A atuação docente no ensino superior faz parte de uma rede complexa de 

conhecimentos e práticas específicas no contexto onde está inserida. Ela é baseada 

em uma proposta educativa onde estão presentes os conceitos de homem, de 

sociedade, de mundo e de ciência, que impactam diretamente os processos de 

ensino, aprendizagem e avaliação (GRILLO, 2009). 

Georgen (2006) também afirma que ser docente é participar de um processo 

complexo que exige além de competência técnica (domínio dos conhecimentos 

estabelecidos) compromisso ético político tanto em relação àquilo que se transmite 

quanto à forma como é transmitido. É compromisso do docente conduzir seus 

discentes ao protagonismo do próprio saber. Caso contrário, não dará sua 

contribuição para formação de cidadãos autônomos e responsáveis.  

É cada vez mais evidente, tanto no ensino superior quanto no ensino básico, 

que para exercer a profissão de docente não basta somente ter uma formação 

inicial. Para isto, é necessário buscar uma formação continuada à medida que o 

próprio cenário educacional se altera constantemente. Pensando nisso, cresce a 

necessidade do docente adotar uma postura interrogativa e revelar-se um 

investigador de sua própria ação (NETO et al., 2007). 

Está cada vez mais evidente, tanto na academia, como no interior da escola 
básica, que não basta mais ao exercício da profissão a formação inicial do 
professor. A sua formação continuada se faz necessária mediante a própria 
natureza do saber e do fazer humanos como práticas que se transformam 
constantemente. Nesse sentido, cresce a necessidade do professor dotar-
se de uma postura interrogativa, revelando-se um investigador de sua 
própria ação. É crescente a perspectiva de valorização da pesquisa e de 
estímulo ao seu desenvolvimento junto às atividades do professor (...) 
(CRUZ, 2003, p. 2). 

Para Aguiar et al. (2006) o trabalho docente, e a docência, implicam uma 

articulação ampla aliando os processos pedagógicos e os espaços educativos em 

que se desenvolvem, além de uma capacidade de reflexão crítica da realidade onde 
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se encontram. As práticas educativas mediam-se pelas relações socioculturais, 

políticas e econômicas do contexto em que se constroem e reconstroem.  Para estes 

autores o sentido da docência é ampliado, uma vez que se articula à ideia de 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido em espaços escolares e não escolares.  

Uma das principais questões relacionadas à atuação do docente do ensino 

superior refere-se à relação entre ensino e aprendizagem.  Este assunto é bastante 

polêmico e alguns autores, inclusive, não acreditam na seriedade do tema. Para 

Masetto (2006) uma das principais ações feitas pelo docente é o processo que 

acontece entre o que ministra ao discente e a aprendizagem que este adquire. 

Bolzan e Isaia (2010) corroboram com esta ideia quando afirmam que a 

pedagogia no ensino superior é um espaço de movimento onde se pode analisar e 

compreender os fenômenos de aprender e ensinar profissões em um espaço onde a 

própria atuação docente pode ser revisitada e constantemente reconstruída.  

Gil (2010) afirma que um dos principais papeis do docente do ensino superior 

é o de formar pessoas, preparando-as para a vida e para cidadania e treinando-as 

como agentes privilegiados do progresso social.  

Segundo Alarcão (1998) ensinar é um processo complexo e cria teias que se 

formam dentro deste desenvolvimento profissional da docência. O ensino acontece 

num ambiente de troca de experiências, de aprendizagens, de reflexão, de 

preparação para o novo e de superação de dificuldades. Ensinar pode ser 

considerado um mecanismo de formação continuada a partir das relações que se 

constituem nesse meio. 

Essas características do ensinar no ensino superior exigem do docente uma 

ação diferenciada da tradicionalmente praticada. Ele deve se colocar na condição de 

profissional que presta um serviço à sociedade e precisa atuar como profissional 

reflexivo, crítico e competente no âmbito de sua disciplina, além de capacitado a 

exercer a docência e realizar atividades de investigação (PIMENTA; ANASTASIOU; 

CAVALLET, 2002). 

Freire (2011) também compartilha da opinião que ensinar exige uma rigorosa 

prática baseada no ensinar/aprender/pesquisar e que estes elementos são 

inseparáveis e indispensáveis à valorização do conhecimento pedagógico.  
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 Zabalza (2004) destaca que esta prática educativa como docente implica 

mudanças tanto nos conteúdos repassados como no modo de avaliar, pois deve ser 

considerada qual a finalidade do ensino visando à formação integral da pessoa.  A 

atuação docente deve estar pautada em propostas de intervenção que precisam 

estar adaptadas às necessidades da realidade educativa, estilo profissional e 

recursos disponíveis, desta forma, é possível integrar as unidades de aprendizagem 

construídas no processo de ensino-aprendizagem. 

Para Tardif (2008) ensinar é desenvolver um programa de interações com os 

estudantes visando determinados objetivos formativos, mas envolvendo a 

aprendizagem de conhecimentos, os valores, as atitudes, as formas de ser e de se 

relacionar. 

O mesmo autor cita os seguintes saberes que são mobilizados 

cotidianamente na prática educativa: 

 Saberes e ações de ordem técnica visando à combinação eficaz dos 

conteúdos, dos meios e dos objetivos educacionais; 

 Saberes e ações de natureza afetiva que aproximam o ensino de um 

processo de desenvolvimento pessoal;  

 Saberes e ações de caráter ético e político, sintonizados com uma 

visão de ser humano, de cidadão e de sociedade;  

 Saberes e ações voltados para a construção de valores considerados 

fundamentais;  

 Saberes e ações relativos à interação social, que revelam a natureza 

profundamente social do trabalho educativo e implicam o conhecimento mútuo e a 

co-construção da realidade por docentes e discentes (TARDIF,2008). 

Altet (2001, p. 26) opina que “(...) o professor profissional é, antes de tudo, um 

profissional da articulação do processo ensino-aprendizagem em determinada 

situação, um profissional da interação das significações partilhadas.” Este 

profissional é responsável pela formação acadêmica, profissional e humana dos 

alunos que passam por sua vida e deve interagir com estes alunos levando em 

consideração todas as angústias, dificuldades e conhecimentos que estes trazem 

consigo. 
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Para Pimenta e Anastasiou (2014) é esse caráter interativo que vai configurar 

a docência “(...]) como uma prática social complexa carregada de conflitos de valor e 

que exige posturas éticas e políticas.”  

 

1.3.3 Inovação e Ação docente 

 

 A docência é entendida como um eixo norteador da formação do docente, do 

gestor e do intelectual, estes profissionais são conhecidos como produtores de 

conhecimento. É muito comum pensar na docência somente em sala de aula, 

porém, ela extrapola as atividades de ensino e aprendizagem (VIEIRA, 2011).  

Veiga (2006) sugere algumas ações que podem ser efetivadas pelos 

docentes para gerar melhorias do processo educativo como, por exemplo: romper 

com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar; reconfigurar 

saberes; buscar superar dicotomias entre conhecimento científico e senso comum, 

ciência e cultura, teoria e prática; explorar novas alternativas teórico-metodológicas 

em busca de possibilidades de escolha; procurar renovação da sensibilidade ao 

alicerçar-se na dimensão estética, no novo, no criativo, na inventividade e atribuir a 

ética um significado importante a ser lembrado no espaço educacional. A docência 

inovadora explora novas alternativas teórico-metodológicas em busca de novas 

possibilidades e procura a renovação, a sensibilidade, a criatividade, e a 

inventividade. 

Quando pensamos em uma pedagogia inovadora estamos pensando numa 

educação crítica e transformadora onde os conhecimentos devem ser construídos 

de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática, 

participativa e transdisciplinar. Desta forma, é possível contribuir para o processo de 

conscientização dos sujeitos para uma prática social emancipatória, uma educação 

libertadora, condição essencial para a construção de sociedades sustentáveis 

(MILANI et al., 2009). 

Entende-se como inovação a ruptura de um paradigma dominante, 

alternativas que roupem a estrutura tradicional e o avanço em diferentes âmbitos. A 

inovação não se caracteriza somente pelo uso de novas tecnologias de ensino, mas 

pode utilizá-las como meio para estimular novas formas de ensinar, pensar e 
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aprender numa perspectiva emancipatória (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; 

CUNHA et al., 2001). 

Para Behrens (2006) o docente inovador precisa ser criativo, articulador e, 

principalmente, parceiro de seus discentes no processo de aprendizagem.  Este 

docente não deve manter o foco em somente reproduzir conhecimento, mas sim, 

preocupar-se com o aprender e, em especial, com o “aprender a aprender”, desta 

forma, irá abrir caminhos coletivos de busca e investigação para a produção do 

conhecimento do discente. 

O paradigma inovador, ou emergente, também conhecido como teoria da 

complexidade (MORIN, 2009), é um desafio para docentes e instituições, pois exige 

que sejam adotadas metodologias facilitadoras e inovadoras, valorização dos 

saberes prévios, realidade social, política, profissional e cultural dos discentes. Esse 

paradigma se efetiva quando existem metodologias de projetos que estimulam a 

pesquisa, resultando em descobertas significativas e aplicáveis à realidade de cada 

discente. 

 

1.4 PRÁTICAS INOVADORAS E FACILITADORAS DE METODOLOGIAS ATIVAS 

 

As Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de 

aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática 

social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011). 

Segundo Prado et al. (2012) as estratégias didáticas inspiradas na 

perspectiva das metodologias ativas surgiram a partir da década de 2000, por meio 

da implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Já Abreu (2009) cita 

que o primeiro indício dos métodos ativos se encontra na obra Emílio de Jean 

Jacques Rosseau (1712-1778), tido como o primeiro tratado sobre filosofia e 

educação do mundo ocidental e na qual a experiência assume destaque em 

detrimento da teoria. 

Para Nascimento e Coutinho (2016) as Metodologias Ativas de Ensino (MAA 

do inglês Active Teaching Methodologies) consistem em um movimento intenso que 

envolve os estudantes de maneira dinâmica, reflexiva, curiosa, criativa e motivadora, 
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e que colabora com a construção do conhecimento. Afirmam ainda que elas 

conduzem a um processo dinâmico em que os discentes são desafiados através de 

problemas a pesquisar e encontrar solução. 

A figura abaixo exemplifica os princípios que sintetizam as metodologias 

ativas: 

 
Figura 2 - Princípios da metodologia ativa 

 
Fonte: Diesel; Baldez; Martins, 2017. 
 

A metodologia ativa coloca o discente no centro do processo de 

ensino/aprendizagem e não mais como expectador, como era colocado numa 

metodologia mais tradicional. Ao contrário do método tradicional, que primeiro 

apresenta a teoria e dela parte, o método ativo busca a prática e dela parte para a 

teoria (ABREU, 2009).  

Abaixo observa-se um quadro comparativo entre a metodologia tradicional e a 

metodologia ativa:  
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Quadro 1 - Quadro comparativo 

 

Fonte: Souza; Iglesias; Pazin-Filho, 2014. 

 

Outra definição interessante é a de Pereira (2012, p. 6) que entende: 

Por Metodologia Ativa todo o processo de organização da aprendizagem 
(estratégias didáticas) cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, 
no estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação intelectual do 
professor e a representação do livro didático como fontes exclusivas do 
saber na sala de aula. 
 

Segundo Xavier (2014) a metodologia ativa conduz a um aprendizado 

integrado e dinâmico. Os problemas são construídos a partir dos objetivos que serão 

discutidos pelos discentes após uma busca individual. 

Libâneo (2012) afirma que o docente deve atuar como mediador pedagógico, 

dando condições e abrindo espaço para os discentes se expressarem, ajudando no 
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questionamento das experiências orientando-os intencionalmente para objetivos 

educativos, incentivando-os a pensar e a resolver problemas de modo que tragam à 

aula sua realidade vivida.  

Para o docente ainda é um desafio planejar uma disciplina com metodologias 

ativas. Contudo, é importante destacar que a criatividade docente deve ser exercida 

cotidianamente, buscando novas propostas ou adaptando as propostas 

apresentadas à realidade vivenciada por cada docente em sala de aula (LALLEY; 

MILLER, 2007). 

 

1.4.1 Metodologias ativas na Educação Superior  

 

Diversos desafios aparecem para a implementação das metodologias ativas 

em cursos de graduação, desde os estruturais, que são organização acadêmica e 

administrativa das instituições de ensino, até as práticas pedagógicas – crenças, 

valores e modo de fazer – dos docentes e discentes (WALL; PRADO; CARRARO, 

2008). 

Quando se afirma que há um processo de “mudanças em todas as ordens da 

vida” significa que a educação também está vivenciando transformações, sobretudo 

quando o assunto é sobre as atuações dos profissionais docentes. Isto é, “(...) há 

lugar, no novo sistema produtivo, para o trabalhador cada vez mais polivalente, 

flexível, versátil, qualificado intelectual e tecnologicamente e capaz de submeter-se a 

um contínuo processo de aprendizagem” (LIBÂNEO, 2012, p. 125). 

Hoje, o método ativo tem sido amplamente divulgado em universidades 

estrangeiras e vem construindo diferenciais em instituições brasileiras que inseriram 

este referencial em sua organização metodológica, sobretudo em cursos de Ensino 

Superior da área da saúde (ABREU, 2009). 

Para Wanner e Palmer (2015) o ensino flexível e a aprendizagem ativa são 

métodos atuais do ensino superior na Austrália e no resto do mundo, o que 

demonstra o reflexo da mudança progressiva no ensino de Graduação e Pós-

Graduação ao longo das últimas décadas no sentido do uso de pedagogias mais 

práticas e do conceito de aprendizagem centrada no discente, as quais são 

possibilitadas por meio de novas tecnologias de informação e comunicação. 
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O maior desafio do docente no Ensino Superior é despertar nos discentes a 

vontade de participar efetivamente nas discussões de sala de aula. A prática 

pedagógica no ensino superior deve ser encarada com muita seriedade, ela exige 

postura e comprometimento pois, além de preparar para a vida profissional, o 

docente media o processo de educar para a autonomia. A educação somente 

poderá auxiliar na construção de uma sociedade mais humanizada se utilizar como 

princípio a liberdade (DEBALD, 2003). Demo (2004) concorda com esta ideia 

quando afirma que a escola deve preparar os discentes além do mercado de 

trabalho para a vida e levar em conta o que faz sentido para eles. 

 

1.4.1.1 Aprendizagem baseada em problemas ou PBL - Problem-Based Learning 
 

A Aprendizagem Baseada em Problemas ou PBL (sigla inglesa da expressão 

Problem-Based Learning) funciona como uma metodologia ativa estimuladora do 

auto aprendizado e do pensamento crítico (CARON, 2004). Esta metodologia inicia a 

aprendizagem criando um problema, não completamente estruturado, que precisa 

ser resolvido. Durante a prática, os alunos constroem o conhecimento do conteúdo e 

desenvolvem habilidades de resolução de problemas, bem como as competências 

de aprendizagem autodirigida (KWAN, 2000; ATWA; AL RABIA, 2014; GUERRA, 

2014). O PBL promove um ambiente propício para o desenvolvimento meta-

cognitivo dos estudantes (HARYANI; PRASETYA; PERMANASARI, 2014). 

Suas características são:  

 Os alunos, em grupos de cinco a oito, começam a aprender, abordando 

simulações do problema não estruturado. O conteúdo e as habilidades a serem 

aprendidas são organizados em torno de problemas, e não como uma lista 

hierárquica de tópicos, havendo uma relação recíproca entre o conhecimento e o 

problema: a construção do conhecimento é estimulada pelo problema e aplicada de 

volta para o problema;  

 É centrada no aluno, porque faculdade não dita o aprendizado;  

 É autodirigida, de modo que os alunos assumem a responsabilidade 

individual e colaborativa para gerar questões e processos de aprendizagem pela 

auto avaliação e avaliação por pares e avaliação de seus próprios materiais de 
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aprendizagem. Estudantes coletam informações e dividem seu aprendizado com o 

grupo;  

 É autorreflexivo, de tal forma que os alunos monitoram sua 

compreensão e aprendem a ajustar as estratégias para a aprendizagem;  

 Docentes são facilitadores (não disseminadores de conhecimento), que 

apoiam e modelam os processos de raciocínio, facilitam processos grupais e 

dinâmicas interpessoais, sondam o conhecimento dos alunos e nunca inserem 

conteúdo ou fornecem respostas diretas às perguntas; e No final do período de 

aprendizado (geralmente uma semana), os estudantes resumem e integram seus 

aprendizados (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

Esta prática de metodologia ativa começou a ser utilizada na década de 50, 

inicialmente na área da saúde, mas ganhou impulso nos anos 80, após publicação 

de relatório da Associação das Faculdades de Medicina dos USA HUNG; 

JONASSEN; LIU, 2008). 

 

1.4.1.2 Aprendizagem Baseada em Equipes ou TBL - Team-Based Learning 
 

A Aprendizagem Baseada em Equipes ou TBL (sigla inglesa da expressão 

Team-Based Learning) começou a ser desenvolvida nos cursos de administração na 

década de 70 para grandes classes de estudantes. Procurava criar oportunidades e 

obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos de aprendizagem, formando 

equipes de 5 a 7 estudantes que trabalhavam no mesmo espaço físico (sala de 

aula). Pode ser usado para grupos com mais de 100 estudantes e turmas menores, 

com até 25 alunos (BURGUESS; MCGREGOR; MELLIS, 2014). 

 De acordo com Michaelsen, Sweet e Parmelee (2008) a prática garante aos 

discentes oportunidades de praticar o uso de conhecimentos aprendidos no curso 

para resolver problemas, além de trabalhar conteúdos específicos à área de 

formação, tanto conceituais quanto processuais. Os discentes são organizados em 

grupos permanentes e o conteúdo do curso é organizado em grandes unidades, 

cada equipe deve visar o uso de conceitos da disciplina para tomada de decisão, de 

forma a promover a aprendizagem por meio da interação do grupo. 
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Para Parmelee et al. (2012) o TBL pode substituir ou complementar um curso 

desenhado a partir de aulas expositivas, ou mesmo aplicando outras metodologias. 

Esta prática permite a reflexão do aluno na e sobre a prática, o que leva às 

mudanças de raciocínios prévios (HYRNCHAK; BATTY, 2012). 

 

1.4.1.3 Sala de aula invertida 

 

Bishop e Verleger (2013) definem a Sala de Aula Invertida como uma técnica 

educacional dividida em duas partes:  

1 - Atividades de aprendizagem interativas em grupo em sala de aula; 

2 - Orientação individual baseada em computador fora da sala de aula.  

Para Valente (2014) sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning 

(do inglês electronic learning, "aprendizagem eletrônica). Nesta prática o aluno 

estuda as instruções e o conteúdo, antecipadamente, on-line.  Em sala de aula 

passa a trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como 

resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc.  

Nesse momento, o docente atua como mediador e orientador das discussões 

e a realização das atividades, considerando os conhecimentos e conteúdos 

acessados previamente pelo estudante. O docente que realiza esta prática pode 

dedicar o seu tempo de sala de aula, na presença dos estudantes, para consolidar 

conhecimentos para orientá-lo, esclarecer as suas dúvidas e apoiá-lo no 

desenvolvimento do seu aprendizado. Esta estratégia propõe mudar alguns 

elementos do ensino presencial, sugerindo uma alternativa à lógica tradicional 

(BERRETT, 2012). 

 

1.4.1.4 Gamificação  
 

A gamificação é definida como sendo uma estratégia apoiada na aplicação de 

elementos de jogos para atividades non-game (sem vencedor) que é utilizada para 

influenciar e causar mudanças no comportamento de indivíduos e grupos 

(BUNCHBALL, 2010). 
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Para Deterding et al. (2013) é um fenômeno da Tecnologia da Informação (TI) 

sendo que alguns consideram apenas um modismo e outros uma solução real para 

diversos problemas organizacionais. 

Esta prática é aplicável a diversos outros segmentos/áreas tais como:  

 Saúde: auxiliando na contenção de custos, programas de obesidade, 

cessação do tabagismo; 

 Educação: engajando estudantes com elementos de jogos em e-

learning; 

 Políticas públicas e governo: incentivando melhorias na educação e no 

exercício da cidadania (BUNCHBALL, 2012). 

O termo gamificação começou a ser utilizado por volta de 2010 e, 

basicamente, significa utilizar os fundamentos dos jogos em atividades fora do 

contexto de jogo. Segundo Kapp (2012, p. 202) a gamificação é “o uso de 

mecânicas, estéticas e pensamentos dos games para engajar pessoas, motivar a 

ação, promover a aprendizagem e resolver problemas”. 
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2 METODOLOGIA  

 

2.1 MÉTODO  

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito 

mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

O método utilizado na presente pesquisa foi o Indutivo. Para Marconi e 

Lakatos (2017) o método indutivo parte de dados particulares inferindo uma verdade 

geral ou universal não contida nas partes examinadas. O objetivo dos argumentos 

indutivos é levar a conclusões onde o conteúdo é muito mais amplo do que as 

premissas nas quais foi baseado. A indução é realizada em três etapas: 

 Observação dos fenômenos; 

 Descoberta da relação entre eles; 

 Generalização da relação. 

 

2.2 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa se caracteriza como descritiva. De acordo com Gil (2002) as 

pesquisas descritivas são aplicadas com o objetivo de levantar opiniões, atitudes e 

crenças de uma população, desta forma, permite ao entrevistado que emita sua 

opinião livremente. Para Marconi e Lakatos (2011, p. 6), a pesquisa descritiva 

“delineia o que é – aborda também quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

Para Santos (2000, p. 26), “a pesquisa descritiva é um levantamento das 

características conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. É 
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normalmente feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas do 

ato/fenômeno/problema escolhido”. Os estudos descritivos procuram estudar e 

descrever as características e relações existentes numa comunidade, num grupo ou 

em uma realidade pesquisada (FISCHER, 2001). 

Além de descritiva a pesquisa é caracterizada como exploratória. “Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições” (GIL, 2010, p. 41). 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

Inicialmente, o trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de natureza 

bibliográfica, com informações que foram coletadas em materiais escritos e 

publicados em livros, revistas, além de materiais publicados em sites eletrônicos. “A 

pesquisa bibliográfica é o conjunto de materiais escritos/gravados, mecânica ou 

eletronicamente, que contém informações já elaboradas e publicadas por outros 

autores” (SANTOS, 2000, p. 29).  

A pesquisa bibliográfica é básica e obrigatória em qualquer modalidade de 

pesquisa. De forma geral, qualquer informação publicada (impressa ou eletrônica) é 

passível de se tornar uma fonte de consulta. Os livros constituem-se nas principais 

fontes de referências bibliográficas (SANTOS, 2000). 

Após a revisão bibliográfica foram aplicados os questionários. Segundo 

Marconi e Lakatos (2011, p. 86) “questionário é um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. 

O questionário pode ser composto por perguntas abertas, fechadas e de 

múltipla escolha. As perguntas abertas são chamadas de livres ou não limitadas e 

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria e emitir 

opiniões, além de possibilitar investigações mais profundas e precisas. As perguntas 

fechadas ou dicotômicas também denominadas limitadas ou de alternativas fixas, 

são aquelas em que o informante escolhe suas respostas entre sim e não. E as 
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perguntas de múltipla escolha são aquelas que apresentam uma série de possíveis 

respostas (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa. Para Minayo (2001), a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

O método qualitativo busca explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 

convém ser feito, mas não quantifica os valores e as trocas simbólicas nem se 

submete à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e 

de interação) e se valem de diferentes abordagens  

Gaskell (2002, p. 65) afirma também que a pesquisa qualitativa  

Fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 
relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma 
compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivação, em 
relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 

 

2.3 UNIVERSO DA PESQUISA  

 

2.3.1 População  

 

A população foi composta por docentes que atuam no Ensino Superior em 

uma Universidade Comunitária do Meio Oeste de Santa Catarina 

A universidade é referência em educação superior no meio oeste de Santa 

Catarina e oferece 27 cursos de Graduação, além de cursos de Pós-Graduação em 

nível de Especialização e Mestrado e programas de extensão e pesquisa. A 

Instituição assinou o termo de concordância de Instituição Coparticipante (Anexo A) 

autorizando que a pesquisa fosse realizada com seus docentes. 

 

2.3.2 Amostra 

 

A amostra foi composta por docentes que atuam no Ensino Superior na 

Universidade pesquisada nos cursos da área da saúde, na modalidade bacharelado, 

de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 
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Tecnologia em Estética e Cosmética e nos cursos na modalidade licenciatura de 

Ciências Biológicas, Educação Física, Letras Trilíngue e Pedagogia. 

Após verificação dos docentes que compõe cada colegiado com os 

Coordenadores de cada curso foram enviados setenta (70) questionários, porém, 

após o período disponibilizado (30 dias) para as respostas obteve-se o retorno de 

trinta e quatro (34) questionários. 

 

2.3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Docentes que atuam no Ensino Superior; 

 Docentes que atuam nos cursos da área da saúde, na modalidade 

bacharelado e licenciatura, e nos cursos de licenciatura; 

 Docentes que atuam há mais de um ano na instituição coparticipante; 

 Docentes que concordem com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

2.3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Docentes que atuam somente nas disciplinas EAD (educação à 

distância); 

 Docentes que não concordem com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

2.3.3 Procedimentos Éticos 

 

Para que a pesquisa fosse realizada, este projeto foi encaminhado para o 

Comitê de Ética da UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, sendo que 

todos os procedimentos foram realizados conforme a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de saúde envolvendo pesquisas em seres humanos, o qual recebeu 

parecer favorável número: 3.451.065 (Anexo C). 

 

 



42 
 

 
 

 2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

2.4.1 Aplicação de questionários 

 

O questionário (Apêndice A) foi organizado da seguinte maneira: 

 Apresentação da pesquisa e esclarecimento dos objetivos do 

questionário; 

 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de forma resumida 

(Anexo A). Para participar da pesquisa era necessário preencher o campo em que 

concordava com os termos; 

 10 questões de múltipla escolha sobre o perfil docente; 

 06 questões abertas sobre o conhecimento e utilização dos docentes 

acerca das práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas. 

 01 questão não obrigatória para comentários, críticas e sugestões. 

O questionário foi respondido de forma on-line, utilizando um formulário 

elaborado no Google Forms® e encaminhado via e-mail e mensagens de 

Whatsapp®. 

A listagem de e-mails e números de telefone dos participantes da pesquisa foi 

solicitada para o Coordenador de cada curso e para o departamento de Recursos 

Humanos da Instituição.  

 

2.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

O método escolhido para a análise de dados desta pesquisa foi a análise de 

conteúdo, esta é uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa qualitativa 

e está calcado na proposta da docente da Universidade de Paris, Laurence Bardin 

(2011). 

Bardin (2011) indica que a análise de conteúdo já era utilizada desde as 

primeiras tentativas da humanidade de interpretar os livros sagrados, tendo sido 

sistematizada como método apenas na década de 20, por Leavell. 

A autora ainda define esta análise como sendo: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

A análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, conforme demonstrado 

no esquema abaixo: 

 

Figura 3 - As três fases da análise de conteúdo 

 

Fonte: Câmara, 2013. 

 

A primeira fase é conhecida como pré-análise e nela acontece a organização 

dos dados. Nesse momento, estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser 

bem definido e com procedimentos claros, porém admite-se uma flexibilidade. Nesta 

fase é realizado o primeiro contato com os documentos que serão submetidos à 

análise, a escolha deles, a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos 

indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material.  

A segunda fase é nomeada como a exploração do material. Nesta fase são 

escolhidas as unidades de codificação, que compreende a escolha de unidades de 

registros em razão de características comuns, de classificação de elementos 

comuns e categorização que reúne maior número de informações e correlaciona 

classes de acontecimentos para ordená-los.  

A terceira fase do processo de análise do conteúdo é denominada tratamento 

dos resultados – a inferência e interpretação. Nesta fase o pesquisador procura 

tornar os resultados brutos em significativos e válidos. Esta interpretação deverá ir 

além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, interessa ao pesquisador o 

conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido. 
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3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste item serão abordados aspectos relativos à utilização das práticas 

inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino dos docentes do ensino 

superior nos cursos na área da saúde, na modalidade bacharelado e licenciatura, e 

nos cursos de licenciatura da Universidade Comunitária. Este conteúdo foi obtido a 

partir da aplicação de questionário on-line estruturado, realizando leitura e releitura 

das respostas, além da aplicação do método de análise de conteúdo, buscando a 

compreensão dos sentidos dos temas expressos nas narrativas.  

Após a realização do referencial teórico, estudo bibliográfico e aplicação de 

questionário, foi possível compilar os dados e proceder a análise qualitativa das 

informações, visando atingir o objetivo geral do trabalho. Foram então definidos os 

seguintes núcleos temáticos1: 1) Perfil dos docentes do ensino superior nos cursos 

na área da saúde, na modalidade bacharelado e licenciatura, e nos cursos de 

licenciatura; 2) Formação e saber docente; 3) Estratégias de ensino utilizadas pelos 

docentes; 4) Processos de ensino-aprendizagem e avaliação; 5) Utilização de 

práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas. 

Os assuntos abordados apresentam relação direta entre si com a finalidade 

de ampliar, de forma minuciosa, o conhecimento sobre a utilização das práticas 

inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas destes docentes. Ao longo da 

análise serão utilizados alguns trechos literais das respostas dos participantes da 

pesquisa no intuito de manter a riqueza e a diversidade das informações. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Os núcleos temáticos foram definidos num momento preliminar de planejamento da pesquisa, em 

consonância e relação direta com as questões de pesquisa e com eixos de análise das informações 
obtidas e a interpretação de seus conteúdos. 
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3.1 PERFIL DOCENTE 

 

Aos trinta e quatro (34) participantes da pesquisa, como modo de 

identificação, foram atribuídas a nomenclatura de docente, seguida da formação em 

nível de graduação e um número de identificação, caso haja formação repetida, 

conforme ordem em que encaminharam as respostas, como por exemplo: Docente 

Letrado 1. Esta nomenclatura visa preservar o anonimato dos participantes da 

pesquisa. Também, como forma de preservação, as informações pessoais como 

idade, sexo, há quantos anos se formou na graduação, curso de graduação, nível de 

formação,  tempo de atuação na docência no ensino superior, tempo de atuação 

como docente na Instituição, motivação para carreira docente, carga horária 

semanal e cursos em que atua foram apresentadas dentro de um panorama geral, 

sem especificações, buscando esboçar um perfil coletivo. 

Quanto a faixa etária e sexo dos docentes apresenta-se o seguinte resultado: 

Tabela 1 – Idade e Sexo 

 Participantes 

Idade 5 
Abaixo de 30 anos 9 
31 a 40 anos 9 
41 a 50 anos 9 
51 a 60 anos 2 
Acima de 60 Anos - 
Sexo  
Masculino 12 
Feminino 22 
Total 34 

Fonte: A Autora, 2019. 

De acordo com o Censo do Ensino Superior (INEP, 2019) a idade média entre 

os docentes em Instituição de Ensino privada revela-se ligeiramente inferior a 44,0 

anos. Fato também observado em nossa pesquisa, porém, a Instituição possui 

docentes acima desta média, demonstrando que a carreira docente pode ser 

extensa.  

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais significativos no 

século XXI e impacta diversos domínios da sociedade. Para Nascimento et al. 

(2016) o aumento da expectativa de vida incide também em um maior tempo de 

trabalho, abrangendo, inclusive, a carreira docente. Para o autor, as possíveis 
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reformas previdenciárias no país podem influenciar o prolongamento no exercício 

profissional. 

Quanto ao sexo o Inep (2019) apresenta que a maioria dos docentes do 

ensino superior são do sexo masculino contrastando com alunos ingressantes, 

matrículas e concluintes que apresentam predominância feminina. Os nossos dados 

contrariam esta estatística e demonstram que a maioria dos docentes pesquisados 

são mulheres.  

Durante muito tempo a participação feminina na ciência era ocultada, restrita 

e até mesmo negada. Porém, ao longo da história as mulheres ganharam, e 

continuam ganhando, espaço na sociedade e na ciência expandindo sua atuação 

para carreiras que antes eram frequentadas somente por homens, como a docência 

no Ensino Superior. Este ambiente, até pouco tempo atrás, era predominantemente 

masculino, mas as mulheres vêm conquistando seu espaço e tornando-se maioria 

no ambiente educacional (BACKES; THOMAZ; SILVA, 2016). Esta pesquisa aponta 

esse crescimento da participação feminina em todas as áreas de atuação. 

Na sequência, os participantes da pesquisa foram questionados sobre a sua 

formação acadêmica. Na tabela 2 e 3 apresentamos os dados referentes a este 

assunto. 

 Tabela 2 – Formação em nível de graduação 

Curso de graduação Participantes 

Agronomia 1 
Biomedicina 1 
Ciência Biológicas 4 
Educação Física 3 
Enfermagem 5 
Farmácia 3 
Fisioterapia 5 
Geografia 1 
História 1 
Letras 2 
Odontologia 1 
Pedagogia 4 
Psicologia 1 
Tecnologia em Estética e Cosmética 1 

* Houve participantes que têm formação em duas graduações 

Fonte: A Autora, 2019. 

A Tabela 2 mostra que a maioria dos respondentes possuem graduação (e 

atuam) na área da saúde. Esta maior participação pode estar relacionada com o 

crescimento da oferta dos cursos nesta área pois “o setor da saúde foi o que mais 
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ampliou a oferta de emprego na última década, continuando a ser trabalho-intensivo 

(POZ; PERANTONI; GIRARDI, 2013, p. 189) Outro fator que pode ter colaborado 

para esta maior participação é o fato dos investimentos que a Instituição vem 

realizando  com a abertura do curso de medicina (UNIARP, 2019). 

Tabela 3 – Tempo de formação na graduação e nível de formação 

 Participantes 
Tempo de formação  

Menos de 5 anos 2 
6 a 10 anos 9 
11 a 15 anos 5 
Mais de 15 anos 18 

Nível de formação  
Especialização 13 
Mestrado 19 
Doutorado 2 
Total 34 

Fonte: A Autora 

As exigências para a formação do corpo docente diferem conforme a 

organização acadêmica de cada Instituição de Ensino (BRASIL, 2012). Segundo a 

LDB (BRASIL, 1996) é determinado que as universidades são instituições que se 

caracterizam por um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 

de mestrado ou doutorado.  O Censo da Educação Superior (INEP, 2019) apontou 

que o doutorado, grau máximo de formação registrado, é majoritário. Porém, nas 

instituições privadas predomina a formação em nível de mestrado (INEP, 2019), 

dado que corrobora com o resultado apresentado nessa pesquisa.  

A Tabela 4 apresenta dados referentes ao tempo de atuação na carreira 

docente e na instituição pesquisada. 

Tabela 4 - Tempo que atua como docente no Ensino Superior e na Instituição 

Tempo de atuação como docente Participantes 

Menos de 5 anos 9 
6 a 10 anos 7 
11 a 15 anos 6 
Mais de 15 anos 12 
Tempo de atuação na Instituição  
Menos de 5 anos 9 
6 a 10 anos 8 
11 a 15 anos 5 
Mais de 15 anos 12 
Total 34 

Fonte: A Autora, 2019. 
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Em pesquisa realizada por Farias e Nascimento (2012) os professores 

brasileiros estabeleceram cinco fases distintas para a carreira docente:  

1 - Abandono e permanência na carreira docente, entrada (1 a 4 anos de 

docência); 

2 - Consolidação (5 a 9);  

3 - Afirmação e diversificação (10 a 19) 

4 - Renovação (20 a 27) e 

5 - Maturidade (28 a 38). 

Os dados da pesquisa mostram os dois extremos, a iniciação na carreira 

docente e a longa permanência. Para Gonçalves (2000) a entrada na carreira pauta-

se em uma autêntica luta entre a vontade de se afirmar e o desejo de abandonar a 

profissão. Esse período inicial é compreendido como uma passagem, quase 

abrupta, pois os docentes passam do papel de estudante universitário para o de 

professor. Neste momento, estas diferenças entre formação e trabalho são mais 

intensamente sentidas (LIMA, 2004; LENGERT, 2005). 

Por outro lado, a continuidade dos professores na docência é fortemente 

influenciada pela vontade de desenvolver e manter algum senso de eficácia no seu 

trabalho. O docente procura enfrentar seus problemas, vencer suas dificuldades 

além da busca constante pelo reconhecimento profissional (FREITAS, 2002). 

Tabela 5 - Motivação para a carreira docente 

Motivação Participantes 

Desejo de ampliar conhecimentos 14 
Desejo de seguir a carreira docente 13 
Oportunidade de trabalho 6 
Necessidade Financeira 1 
Total 34 

Fonte: A Autora, 2019. 

O sucesso e a qualidade das políticas públicas e educacionais da Educação 

Superior depende de professores motivados (BRASIL, 2014).  Cunha (2007) afirma 

que a carreira docente, muitas vezes, é reduzida a salários, capacitação e avaliação 

de desempenho.  

Apesar de vários docentes pesquisados terem afirmado que o desejo de 

seguir a carreira acadêmica e ampliar conhecimentos tenha sido sua principal 

motivação, cada vez mais estes profissionais estão sendo submetidos a duas 
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lógicas, uma burocrática e tecnocrática e outra, do mercado. Essas lógicas 

diminuem a autonomia e promovem à proletarização de alguns grupos profissionais 

e, segundo Tardif (2002), estes aspectos diminuem a ética profissional e aumentam 

a busca do lucro econômico ou, ainda, do poder. 

Tabela 6 - Carga horária semanal na docência  

Carga horária Participantes 

Até 10 horas 12 
10 a 20 horas 11 
20 a 30 horas 6 
30 a 40 horas 3 
Mais de 40 horas 2 
Total 34 

Fonte: A Autora, 2019. 

Os dados da Tabela 6 demonstram que grande parte dos respondentes não 

possui a docência como principal ocupação. Pimenta (2000) indica que muitos 

profissionais tratam o ensino como uma concessão, um favor ou apenas como forma 

de complementar o salário e encaram a profissão como um “bico”.  

Para Freire (2011) uma das formas de lutar contra o desrespeito dos poderes 

públicos com a educação é transformar a docência como prática efetiva e não 

somente como um trabalho para complementação de renda. 

A última pergunta deste núcleo temático era sobre quais cursos de graduação 

da Instituição estes docentes atuam.  

Tabela 7 - Cursos em que atuam 

Cursos Participantes 

Somente em um curso 16 
Mais que um curso 18 
Total 34 

Fonte: A Autora, 2019. 

 

 Segundo o INEP (2019) as instituições privadas contam com a prevalência de 

horistas, o que permite a estes trabalhar em mais de um curso, uma instituição de 

ensino e ou exercer outra atividade profissional. 

Reiteramos que nos próximos núcleos temáticos foram utilizadas as respostas 

dos docentes de forma literal, não havendo correção gramatical. 
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3.2 FORMAÇÃO E SABER DOCENTE 

 

A partir das respostas relativas a este tema foi possível compreender como os 

docentes tiveram (e tem) seu processo de formação e qual a opinião referente ao 

saber docente. Os docentes foram questionados se receberam qualificação didática 

pedagógica durante seu curso de graduação e, a grande maioria, relatou que não 

recebeu esta preparação e que, após a graduação e início da carreira docente, 

procurou qualificação.  

Durante a graduação não recebi qualificação didatica-pedagogica, depois 
de formada fiz curso de especialização latu sensu em universidade federal 
que oferecia disciplina de formação para o ensino superior. Depois, no 
mestrado e doutorado tambem fiz disciplinas e estagios com este objetivo. 
Também, em cursos informais me dediquei a trabalhos voluntarios que 
ofereciam formação pedagogica (Docente Agrônomo e Farmacêutico 1).  
 

Durante o curso de graduação não recebi qualificação adequada para atuar 
como docente. A universidade estava em seu início e os professores não 
tinham qualificação pedagógica. Ao concluir a graduação busquei fazer 
cursos de qualificação, especialização, mestrado (Docente Pedagogo 1).  
 

Na graduação foram bem restritos os conhecimentos relacionados a 
atuação em sala, aprendi mais sobre após o ingresso na carreira (Docente 
Fisioterapeuta 2). 

Os relatos acima corroboram com Pimenta e Anastasiou (2014) quando 

afirmam que é comum os docentes não receberem orientação sobre como proceder 

em sala de aula, realizar planejamentos e prestar conta de seu trabalho. Percebe-se 

que existe uma problemática sobre a identidade docente, o que pode levar a 

discussão sobre quais são as finalidades de ensino na graduação.  

Outro aspecto observado é apontado por Vasconcellos e Oliveira (2011, p. 4) 

quando citam que “[...] a qualidade da docência é um fator importante que, com 

frequência, tem sido ignorado pela universidade”. Com base neste pensamento dos 

autores pode-se compreender que as universidades não priorizam a ação docente. 

Muitas destas instituições priorizam a quantidade de produção científica do docente 

e deixam de lado a qualidade de ensino, metodologia, didática e postura essenciais 

para o profissional que é formador de pessoas. Para Soares e Cunha (2010) a 

formação docente deveria ser consequência natural da formação do pesquisador. 

É possível afirmar, após os relatos, que “[...] a formação docente para a 

educação fica, portanto, a cargo das iniciativas individuais do docente”. (VEIGA, 

2006, p. 4), conforme cita o Docente Enfermeiro 2. 
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Na epoca minha formação tinhamos a opçao de fazermos praticas em 
docencia. Apos, busquei fazer especialização voltada a qualificaçao 
pedagogica e continuo em constante aperfeiçoamento atraves de educação 
permanente. 

Mesmo os docentes que relataram ter recebido formação docente 

reconhecem a necessidade de continuar se qualificando. 

Durante minha graduação recebi uma consistente base. Depois da 
graduação, além de cursos de formação, também fiz mestrado (Docente 
Geógrafo 1). 
 

Sim! O durante o curso de pedagogia muitos foram os aprendizados, que 
deram suporte para a prática, mas a busca por novos conhecimentos, 
alternativas e recursos para melhorar a atuação fazem parte das atribuições 
da minha profissão (Docente Pedagogo 2). 

Para Inbernón (2010) é necessário que o docente adote uma estratégia 

profissional que invista na sua educação continuada, pois ela prepara para a análise 

da complexidade de situações problemáticas, torna o docente protagonista de sua 

ação e pela forma como desenvolve seu trabalho nas instituições.  

Existem também os docentes que utilizam sua experiência como discente 

para construir sua prática em sala de aula, conforme relata o Docente Enfermeiro 1. 

Não recebi. Somente pelo exemplo do professor. 

Pimenta e Anastasiou (2014) comentam esta situação explicando que muitos 

docentes, quando chegam à universidade, trazem consigo experiências do que é ser 

professor baseado na experiência que adquiriram quando eram alunos. Porém, 

estas experiências lhes permitem dizer somente quem eram os bons professores em 

conteúdo, mas não em didática.  

Sobre o saber docente, os docentes expõem suas opiniões sobre a 

importância do conhecimento e o uso de tecnologias. 

É de suma importância que professor tenha conhecimento da área no qual 
vai ministrar suas aulas. Pois temos que trabalhar com exemplos 
reais...Trazendo a teoria dos livros, mas também a riqueza de fatos reais e 
palpáveis para aluno daquilo que ele escolheu para fazer a vida inteira... 
Introduzir as tecnologias que estão ao nosso favor e tudo aquilo que vai 
acrescentar no processo de aprendizagem do aluno (Docente Enfermeiro 
4). 
 
Além das estratégias tradicionais, desde que bem planejadas e 
contextualizara, acredito que se faz necessário cada vez mais incorporar as 
novas tecnologias como ferramentas e buscar aumentar o papel do 
educando como agente ativo da busca pelo seu conhecimento (Docente 
Biólogo 2). 

Para Cunha (2007) os saberes do docente do ensino superior também foram 

atingidos pelas transformações e progressos sociais. É necessário refletir sobre 
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inúmeras questões, pois a sociedade atual é muito diferente da vivenciada por ele 

durante seus estudos. Hoje as exigências aos docentes são outras e os saberes 

estão afetados pela inserção acelerada das tecnologias que competem com o 

próprio processo de ensino e aprendizagem e é essencial pensá-las como 

possibilidades para este processo atual, visto que sua estadia na sociedade é 

permanente. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PELOS DOCENTES 

 

Bordenave e Pereira (2002) ressaltam a importância das estratégias de 

ensino que o docente utiliza para que o aluno tenha acesso a variadas formas de 

interação. Essa variedade possibilita ao aluno a construção do conhecimento de 

acordo com suas experiências individuais para interpretar as informações, 

experiências subjetivas e conhecimentos prévios. 

 Sobre o tema estratégias de ensino os docentes relataram: 

Muita prática - mão na massa mesmo (Docente Tecnólogo em Estética e 
Cosmética 1). 
 
Gosto de tirar o aluno da posição de ouvinte sempre q possível, pois tudo 
aquilo que ele precisa ir atrás e posteriormente dar seu parecer aos colegas 
é melhor fixado (Docente Fisioterapeuta 2). 

 
Aulas bem planejadas e que contemplem todos os alunos indistintamente 
(Docente Pedagogo 2). 

A tarefa docente não deve ser apenas transmitir conhecimentos e sim 

possibilitar maneiras e métodos para sua produção. Deve considerar que o educador 

e o educando são seres sócio-histórico-culturais e o processo de ensino-

aprendizagem precisa levar em consideração as experiências, as práticas, o aspecto 

político, cultural, ideológico, ético e pedagógico (FREIRE, 2011). 

Os docentes também relatam que: 

 
Utilização de recursos diversos que tornem as aulas mais atrativas aos 
alunos na qual a busca de estratégias que levem o aluno ser protagonista 
do processo ensino aprendizagem e não um mero espectador são as mais 
eficazes na qual se insere as metodologias ativas (Docente Geógrafo 1). 
 
Acredito que atualmente os professores tem dificuldade em manter o aluno 
conectado a aula, prestando atenção e absorvendo os conhecimentos 
repassados. É necessário ser muito criativo, utilizar os recursos que 
chamam atenção do aluno, que fazem parte da sua rotina e que fazem 
sentido para ele. Recursos visuais como videos de youtube, apps de celular, 
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quiz e jogos eletrônicos podem ajudar no objetivo de fixar conteúdo e 
dinamizar a aula (Docente Fisioterapeuta 4). 
 
(...) conhecimento da realidade sócio-cultural-econômica do aluno (Docente 
Pedagogo 3). 

Torna-se necessário que o docente do ensino superior una seu 

conhecimento, que foi adquirido por meio de sua formação acadêmica, às novas 

estratégias metodológicas. Estas estratégias precisam estar alinhadas e pertinentes 

a sua realidade e utilizar cada espaço disponível, além da sala de aula. Para poder 

planejar suas estratégias é essencial, primeiro, conhecer a realidade de seus alunos 

e ter consciência que não poderá desenvolver seu trabalho apenas àquilo que os 

alunos gostariam de aprender, mas sim, oportunizar saberes relevantes tendo como 

respaldo os objetivos a serem atingidos em cada período letivo (CORREIA; GÓES, 

2013). 

Dessa forma, o trabalho docente, segundo Bastos (2007), compõe um 

mosaico heterogêneo. Neste mosaico, o docente desenvolve a função de professor 

e pesquisador ao mesmo tempo e leva em consideração dificuldades como 

competição, supervalorização da produtividade, excesso de trabalho e estresse 

profissional denominado pelo autor como "ossos do ofício”, porém, este processo 

também traz alegrias, ideias respeitadas, prazer no aprendizado e autonomia 

intelectual, chamado de "gozo do ofício” (FREITAS, 2007). 

 

3.4 PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

 

Neste núcleo temático foram abordados assuntos referentes ao processo de 

ensino-aprendizagem e avaliação.  

 Existem muitas linhas de pensamento e teorias de aprendizagem sobre como 

o discente aprende, processa e constrói seu cognitivo. Estas teorias visam 

compreender como os indivíduos constroem seu conhecimento, porém, o fato mais 

importante é a aprendizagem (SOUZA; 2016). 

Sobre este tema obteve-se os seguintes relatos: 

Um plano de ensino bem definido, claro. Planos de aulas com objetivos e 
conteúdos bem explicados e as formas de avaliações coerentes com os 
conteúdos e objetivos (Docente Pedagogo 4). 
 
Depende do perfil do academico e do conteudo trabalhado, porem 
atualmente mesclo com trabalhos que envolvam a experiencia pratica do 
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educando e provas conforme legislação instituida na instituição (Docente 
Enfermeiro 2). 

Antunes (2014) discorre que a aprendizagem é um processo de 

ressignificação, sistematização, valorização e apropriação de saberes. Este 

processo gera transformações permanentes, ou relativamente permanentes, nos 

discentes e deve se fundamentar em princípios éticos, políticos e estéticos. A 

aprendizagem acontece através de desafios que provocam ações mentais no tempo 

e no espaço onde se convive. 

Os alunos possuem maior dificuldade na interpretação de texto para as 
provas escritas e individuais. Não conseguem elaborar textos e respostas 
bem esclarecidas, pois tem dificuldade e preguiça em ler enunciados. Este 
geração quer tudo de forma rápida, com pouco texto e muitas imagens 
práticas, o que anda na contramão das provas e métodos de avaliação 
convencionais (Docente Farmacêutico 1). 

A aquisição da informação depende cada vez menos do docente, pois as 

tecnologias trazem dados, imagens e resumos de forma rápida e atraente. O 

principal papel do professor é auxiliar o aluno a interpretar esses dados, relacioná-

los e contextualizá-los. O docente deve mobilizar o desejo de aprender e estimular o 

discente para que ele tenha vontade de conhecer mais (MORAN, 2012). 

Para Soares e Cunha (2010) alguns docentes compreendem a imersão das 

tecnologias na sociedade atual como uma revolução que possibilita a todos o acesso 

ao conhecimento de forma ágil e dinâmica colocando em xeque o papel de porta-voz 

inquestionável do saber assumido, historicamente, pelo docente universitário que 

utiliza métodos tradicionais de ensino. 

Há a necessidade de repensar os processos de ensino-aprendizagem, 

visando o propósito de formar cidadãos para intervir de forma relativamente 

autônoma e racional na sociedade democrática através de práticas educativas 

(SACRISTÁN; GÓMEZ, 2000) 

Sobre a avaliação os docentes relatam que fazem ela de forma: 

Tradicional (Docente Enfermeiro 1). 
 
Na real eu aplico provas bem tradicionais. Sempre disponibilizo estudos 
dirigidos para auxiliarem no processo de ensino-aprendizagem. Acredito 
que se o aluno se utilizar destas ferramentas consegue aprender (Docente 
Odontólogo e Biólogo 1). 
 
Procuro oportunizar diferentes formas de avaliação, não privilegiando 
apenas a capacidade de memorização e assim criando situações onde 
alunos com diferentes habilidades possa se sair bem. Uso, além de provas 
teóricas, os seminários, aulas práticas, elaboração de mapas mentais, 
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portfólio. Valorizo também a participação e o posicionamento crítico frente 
às situações problema apresentadas (Docente Biólogo 2). 
 
Devido a normativas internas temos avaliações da forma tradicional, mas 
nas que são abertas costumo trabalhar com seminários, pois acho 
importante fazer o aluno expor seus conhecimentos (Docente Fisioterapeuta 
2) 
 

A avaliação somente de forma tradicional demonstra a visão do conhecimento 

pronto e acabado (estático), imutável, linear, inquestionável de alguns docentes que 

acreditam no ensino tradicional como mera transmissão e/ou transferência de 

conhecimentos (BEHRENS, 2009). 

A avaliação é um processo diário, que precisa estar inserida na minha 
metodologia e a minha metodologia precisa ser dinâmica. A avaliação 
independe de papel de provas, e sim, de observação e valorização dos 
saberes que cada estudante trás consigo (Docente Pedagogo 2). 
 
Avaliar é muito difícil, muitas vezes um bom aluno, que apresenta um bom 
rendimento tanto teórico quanto prático pode apresentar um resultado muito 
abaixo do esperado em uma avaliação. Procuro variar a forma de avaliar 
utilizando seminários onde há a necessidade deste aluno se expressar, 
trabalhos de pesquisa e apresentação de dos resultados, atividades prática 
técnicas além das provas teóricas convencionais (Docente Fisioterapeuta 
4). 

A Universidade é o local onde o discente aprende a utilizar o pensamento 

científico, adquire suas habilidades educacionais, profissionais, analíticas e de 

trabalho. Para que isso aconteça a avaliação deve objetivar que o discente 

amadureça constantemente identificando suas qualidades e debilidades. O docente 

é fundamental neste processo, pois leva o discente a desenvolver suas habilidades 

analíticas, habilidades estas que lhe permitirão desenvolver novas estratégias de 

trabalho e corrigir suas deficiências (GEMIGNANI, 2012). 

Os docentes relataram que utilizam as normas internas da Universidade no 

momento de avaliação. Toda instituição possui orientações que os docentes devem 

seguir, mas, sobre isso, Zabalza (2004) salienta que a instituição é ativa quando se 

propõe aprender e mudar, e enfatiza que a universidade, mesmo com toda a sua 

complexidade, “aprende”, como qualquer outra instituição. Para o autor, uma 

universidade se diferencia quando se adapta a novas circunstâncias de 

aprendizagem se ajustando também as necessidades do mercado de trabalho visto 

que as instituições preparam os discentes para enfrentar os desafios profissionais.  
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3.5 UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS INOVADORAS E FACILITADORAS DE 

METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Os núcleos temáticos anteriores levantaram questionamentos sobre a 

formação docente, capacitação continuada, estratégias de ensino utilizadas e 

processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Neste item, questionamos os 

professores sobre a utilização de práticas facilitadoras de metodologias ativas que 

auxiliam no processo de inovação do ensino em suas aulas e sobre a participação 

em cursos e qualificações sobre este tema. Referente a opinião metodologias ativas 

destacam-se as seguintes respostas: 

Acho bem importante a utilização de métodos inovadores em função da 
mudança do perfil dos alunos. Mas para isso, os professores precisam 
receber treinamento e incentivo financeiro (Docente Fisioterapeuta 5). 
 
A inovação não está só no recurso, mas na linguagem usada pelo 
profissional que tem que estar atento a todas as realidades que nos é 
apresentada em sala de aula (Docente Letrado e Pedagogo 1). 
 
Acredito que essa estratégia de ensino veio para mesclar com o modelo 
tradicional. Nao podemos depositar todas as expectativas nas metodologias 
ativas como soluçao dos problemas, mas com certeza ela faz a diferença 
quando bem aplicada (2 - Docente Enfermeiro 2) 

Para Lowman (2005) o ensino universitário deve aliar o aprendizado ativo não 

somente aos fatos básicos, teorias e métodos, mas sim às relações entre os 

diferentes ramos do conhecimento. Ele deve promover o pensamento, a 

comunicação e resolução de problemas. 

Novos desafios se impõem nos cenários atuais da educação e currículos 

universitários altamente complexos (MITRE, 2008). Os novos métodos de ensino-

aprendizagem mostram o movimento de migração do ensinar para o aprender. Este 

movimento desvia o foco do docente para o aluno, que se torna responsável pelo 

seu aprendizado. Para que este processo seja efetivo, o aprendizado poder ser 

integrado a diversos cenários que podem ser combinados aos métodos tradicionais 

(SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

Após as metodologias ativas modifiquei minha percepção de ensino e 
aprendizagem. Inovei em varias aspectos das minhas aula e percebe que 
os acadêmicos tiveram uma melhor evolução na aprendizagem (Docente 
Enfermeiro 3). 
 
O professor precisa planejar e desenvolver seu planejamento, numa 
perspectiva interdisciplinar, trocando ideias e projetos com seus colegas de 
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profissão. As metodologias ativas dão esta visão e oportunidade (Docente 
Pedagogo 1). 
 
A primeira vez que tive contato com metodologias ativas em uma palestra 
pensei: não da certo. Quando fiz o primeiro curso de formação pensei: isso 
não dá certo. A partir da hora que comecei aplicar vi o quanto pode dar 
certo sim. A dificuldade maior eu acredito que seja o aluno compreender a 
técnica, seu funcionamento e a necessidade da busca do conhecimento. 
Nossos alunos ainda tem a visão de que é o professor que deve repassar o 
conhecimento e não ele ir buscar "tudo sozinho" (Docente Fisioterapeuta 4). 

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos 

construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2011). Silberman (1996) resumiu os 

princípios das metodologias ativas em: o que eu ouço, eu esqueço; o que eu ouço e 

vejo, eu me lembro; o que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a 

compreender; o que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo 

conhecimento e habilidade e o que eu ensino para alguém, eu domino com maestria.  

Baseado nesses princípios a aprendizagem ativa ocorre através da interação 

do discente com o assunto em estudo, quando ele ouve, vê, pergunta, discute, faz e 

ensina sendo estimulado por seu docente que abandona a ação passiva e passa a 

ser facilitador do processo de aprendizagem construindo o conhecimento com o 

discente (BARBOSA; MOURA, 2013). 

O docente precisa estar atento para as necessidades dos discentes e propor 

diferentes atividades educativas para que a sua formação aconteça de forma clara e 

objetiva, entendendo o porquê de cada atividade (CHING; SILVA; TRENTIN., 2014). 

A preparação de aulas utilizando metodologias ativas precisa ocorrer de uma 

forma em que haja identificação do conteúdo que será explicado, com quais razões, 

objetivos e metas serão trabalhados. É essencial que as ações sejam planejadas e 

os recursos e técnicas sejam apropriados ao bom desempenho dos discentes 

(KUAZAQUI, 2016). 

Desde sempre usei met. ativas, mesmo antes de ter essa nomenclatura, 
pois as aulas sempre foram meio a meio, prof e alunos construindo juntos e 
desenvolvendo as atividades continuamente (Docente Letrado e Pedagogo 
1). 
 
Na verdade muitas dessas práticas não são tão novas assim. Mas é 
necessário que estejamos sempre buscando as melhores formas dos 
alunos aprenderem os novos conhecimentos (Docente Educador Físico 2). 
 
Tenho utilizado em sala de aula e estou gostando bastante dos resultados. 
Gostaria de ter mais tempo para melhorar o formato de elaboração dessas 
atividades (Docente Fisioterapeuta 5). 
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Em minha opinião, novos nomes para práticas utilizadas a tempos. Apenas 
com uma maior interação de recursos tecnológicos modernos (Docente 
Fisioterapeuta 1). 
 

São práticas extremamente válidas, pois envolvem o aluno, colocam em 
atividades mais práticas, onde ele consegue ver um propósito diferente para 
o conteúdo exposto, porém, se há desinteresse por alguma dar partes do 
ensino, nenhuma técnica inovadora irá adiantar (Docente Farmacêutico 1) 
Proposta excelente, mas necessita de planejamento e interações dos 
professores, ou seja, planejamento participativo. Algumas experiências 
proposta em sala após treinamento (Docente Enfermeiro 5). 

Os docentes e discentes encontram-se em constante interação e as 

metodologias ativas propõe repensar e rever os papeis de cada um no processo de 

aprendizagem. O aluno deixa de ser “subestimado” para se tornar um aluno ativo e 

participativo no processo de construção de conhecimento (GEMIGNANI, 2012). Um 

grande desafio aos docentes é ensinar e estimular o discente a adotar critérios 

científicos na execução das atividades e fazer com que ele compreenda esta 

necessidade (KUAZAQUI, 2016). 

O uso das metodologias ativas como processo de ensino e aprendizagem é 

um método inovador, mas não recente, visto que começou a ser utilizado na década 

de 30 e já era trabalhada no Brasil por autores como Freire e Demo na década de 

90. Ele baseia-se em novas formas desenvolver o processo de aprendizagem, 

utilizando experiências reais ou simuladas, em diferentes contextos e proporcionam 

desafios advindos das atividades essenciais da prática social (BERBEL, 2011). 

O fato dos docentes já utilizarem as práticas de metodologias ativas mesmo 

antes de conhecerem a nomenclatura reforça o pensamento apontado na gestão do 

conhecimento sobre os conhecimentos tácitos e explícitos. Os docentes não tinham 

o conhecimento do conceito destas práticas (explícito) porém, já faziam a aplicação 

das mesmas utilizando um conhecimento internalizado (tácito). Isto é explicado na 

espiral do conhecimento como externalização, ou seja, o docente converte parte do 

seu conhecimento tácito em algum tipo de conhecimento explícito (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

O estudante que chega a nossa universidade, na sua grande maioria 
trabalha o dia inteiro e estuda a note. Este mesmo estudante não recebeu 
nos anos anteriores de escolarização incentivo para ser responsável pela 
construção do seus saberes. Penso que teremos ainda um longo caminho a 
percorre, até que, a BNCC possa transformar os processos de ensino 
aprendizagem, somente assim teremos inovações e poderemos ter 
estudantes mais motivados e qualificados (Docente Pedagogo 2). 
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Desde os anos de 1930 algumas instituições utilizam destas metodologia 
para trabalhar tanto na educação básica como no ensino superior. A partir 
dos anos de 1980 algumas IES abandonaram estas metodologias pois os 
resultados eram insatisfatórios, uma vez que estas metodologia exigem um 
aluno/acadêmico com preparo ( ensino fundamental e médio de qualidade). 
Não acredito que estas metodologia que estão sendo propostas, hoje, 
alçassem os objetivos na IES, nossos alunos/acadêmicos vem de uma 
realidade onde o ensino é de baixa qualidade e não conseguiram dar conta 
(Docente Pedagogo 3). 

O aluno não pode ser considerado ignorante e sim como um indivíduo capaz 

de raciocinar, ser responsável pelo seu aprendizado e interação com os outros. O 

conhecimento é um produto cultural, que pode ser desenvolvido em diversos 

contextos, em diferentes modalidades de inteligências (POGRÉ; LOMBARDI, 2006). 

Desenvolver métodos e práticas ativas é um desafio para a docência e 

demanda maior tempo, planejamento, formação e atenção do docente, mas o seu 

desenvolvimento ou a falta dele, não pode ser justificado pelas dificuldades e 

resistências apresentadas pelos discentes (RICHARTZ, 2015) 

Conforme Vigotsky (1988), o docente do ensino superior deve propor desafios 

aos discentes e auxiliá-los na resolução, além de proporcionar atividades em grupo 

para que os que tem mais facilidade, ou estão mais adiantados, possam cooperar 

com os que tiverem mais dificuldades. 

O professor é coparticipante do processo de aprendizagem e se reforça a 

ideia de que deve atuar como mediador e orientador do discente. Para Masetto 

(2006) é importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria com os 

discentes e utilize técnicas em sala de aula que facilitem a participação de todos.  

Sobre a utilização das metodologias ativas no desenvolvimento de suas aulas 

os docentes responderam que: 

Sim, considero necessário e possivel. Fica dificil hoje aplicar aulas no estilo 
"repassador de conhecimentos" (Docente Agrônomo e Farmacêutico 1). 
 
Sim. Mas determinados conteúdos dificultam. Nem sempre é possível 
(Docente Biólogo 2). 
 
sim, total possível. Para isso, precisa que o professor e a universidade 
tenha criatividade e elabore mais as aulas. Exige muito mais tempo e 
dedicação do professor (Docente Farmacêutico 1). 
 
Acredito ser uma prática possível, mas considero que sua inserção deve ser 
gradativa (Docente Fisioterapeuta 3). 
 
SIm, acredito que com paciência e muita dedicação é possível utilizar as 
novas metodologias de ensino (Docente Fisioterapeuta 4). 
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Sim. É possível desenvolver atividades levando em conta tais metodologias. 
É claro que deveria haver maior tempo e ferramentas (Docente Letrado 2). 

Na construção da identidade docente é essencial considerar a importância da 

criatividade para solucionar cada nova situação vivenciada (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014) 

É fundamental que o docente adote uma ação onde participa do processo de 

repensar a construção do conhecimento, no qual a interação e a mediação são os 

pressupostos essenciais para que ocorra aprendizagem. Porém, a mudança na 

prática pedagógica não deve acontecer de forma abrupta e agressiva nem para o 

docente nem para o discente, evitando-se assim a queima de etapas (BORGES; 

ALENCAR, 2014). 

Nessa pesquisa encontrou-se opiniões contrárias ao desenvolvimento de 

metodologias ativas de ensino.  

Não (Docente Pedagogo 3) 
 
As tentativas são constantes. Porém, é muito difícil fazer com que todos os 
alunos assumam, de fato, a sua parte. Eles preferem ficar na passividade. 
Existe também, a grande desculpa da falta de tempo para estudar (Docente 
Pedagogo 4). 

 

Referente a Participação em capacitações os docentes opinaram da seguinte 

forma: 

sim, ja participei e considero fundamental a capacitação constante, pois sao 
muitas as estratégias a serem estudadas (Docente Farmacêutico 1) 
 
Sim. participei e acredito que seja extremamente necessário para que se 
possa trabalhar mais com essa metodologia. (Docente Enfermeiro 5) 
 
Sim, participei. Mas considero que não foram suficientes ou a duração deles 
foram curtos, não permitindo um aprofundamento. Não me senti 
suficientemente preparada (Docente Biólogo 2) 
 
Sim, essencial para a instituição oferecer aos seus docentes esta nova 
prática, pois é a nova tendência de ensino (Docente Fisioterapeuta 3) 
 
Sim! muito importante, os professores de cursos técnico, saúde... recebem 
a formação para serem ótimos profissionais dentro de suas atribuições, mas 
não recebem formação para serem docentes (Docente Pedagogo 2) 
 
Sim, já participei. Elas, porém, foram muito gerais e de fundamentos e de 
poucas práticas... (Docente Pedagogo 4) 
 
Já participei. Sim, é importante, no entanto, poderia haver situações mais 
práticas e dinâmicas. (Docente Letrado 2) 
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É importante considerar que a qualificação do docente do ensino superior fará 

muita diferença nos resultados de aplicação de novas metodologias. É necessário 

que o docente esteja envolvido neste processo e atue como mediador, planejador, 

organizador, estimulador, analisador e avaliador (CARVALHO; CHING, 2016). 

A formação dos docentes, inclusive está prevista na LDB (BRASIL, 1996) em 

seu Art. 61 que cita: 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I – a 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 
 

Para Rosa (2007) o modelo tradicional restringe o processo de ensino e 

esconde as concepções que os alunos trazem consigo. A formação continuada, 

hoje, não é somente uma opção, mas uma necessidade de acompanhar as 

mudanças.  

A formação continuada é necessária e deve ser constante, visto que o saber 

docente é plural. O docente deve fazer reflexões críticas sobre a própria prática, 

realizando investigações e autodescobertas que acabam por tornar sua atuação 

mais rica. A formação continuada é um aprendizado que não termina e simboliza o 

eterno movimento que garante o equilíbrio universal (MIRANDA, 2011). 

No entanto, encontramos um docente que já participou de qualificações, mas 

não ficou satisfeito. 

Já participei, o resultado e insatisfatório (Docente Pedagogo 3) 

 
Behrens (2006) aponta que a fragmentação do ensino é vista como um dos 

maiores entraves para ser transposto no acompanhamento dos desafios e 

complexidades impostos pela sociedade do conhecimento. 

Compreender estes novos desafios e mudanças vertiginosas que estão 

acontecendo com a implantação das novas tecnologias, da integração educacional, 

do respeito ao próximo e da valorização cultural estão aliados ao entendimento de 

uma nova forma de ver a educação e a formação docente (IMBERNÓN, 2010) 

Muitos docentes têm dificuldade de entender a complexidade das 

transformações que as novas propostas trazem e de compreender os requisitos 
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teóricos para discriminar e distingui-la das demais tendências pedagógicas 

(SAVIANI, 2010).  

Nesse cenário, cabe aos docentes refletirem sobre seu papel na educação e 

pensar qual a finalidade do seu ensino. Esta tarefa é difícil e extensa, mas é capaz 

de romper com velhas crenças e dogmatismos nas práticas educativas (ROSA, 

2007). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As metodologias de ensino têm como principal objetivo intensificar no 

discente o gosto pelo estudo e pela pesquisa. Por meio das metodologias e 

estratégias de ensino, os docentes encorajam seus discentes para investir em novas 

buscas e descobertas. Esse encorajamento promove uma interatividade maior, mais 

flexível, criativa e participativa transformando os novos saberes em inteligência 

coletiva e plenamente aplicáveis na realidade social.  

Para que o ensino tenha êxito, é necessário que o docente seja capaz de 

motivar o discente para promover a aprendizagem. Para que esta motivação 

aconteça, começaram a ser difundidas novas maneiras de ensinar, onde os 

conteúdos não provêm de uma organização estritamente disciplinar, mas sim, de 

uma prática inovadora e colaborativa.  

Entre esses métodos, encontram-se as práticas inovadoras e facilitadoras de 

metodologias ativas de ensino que promovem a aprendizagem de uma forma mais 

libertadora, levando a construção de uma nova cultura do saber e do aprender. 

Estas metodologias resultam no crescimento e na evolução para uma educação que 

visa a melhoria da aprendizagem e reconhece o discente como sujeito de 

conhecimento e construtor da própria história. 

O presente estudo apresentou como questionamento qual a percepção dos 

docentes nos cursos da área saúde, nas modalidades bacharelado e licenciatura, e 

nos cursos de licenciatura de uma Universidade Comunitária do meio oeste 

catarinense sobre as práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de 

ensino em sala de aula e teve como principal objetivo  conhecer a utilização das 

práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino dos docentes 

acima citados. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que permitiu criar base 

científica sobre os temas de gestão do conhecimento, formação docente e 

metodologias ativas. Durante a realização desta pesquisa constatou-se que, 
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atualmente, ensinar não é somente transmitir conhecimento e sim gerir todas as 

dificuldades, capacidades e anseios dos discentes com os quais convivemos.  

O conceito de metodologias ativas não é tão recente, porém, sua 

aplicabilidade prática ainda está em construção. Entre as práticas mais utilizadas 

encontram-se a Aprendizagem Baseada em Problemas ou PBL (sigla inglesa da 

expressão Problem-Based Learning), a Aprendizagem Baseada em Equipes ou TBL 

(sigla inglesa da expressão Team-Based Learning), a Sala de aula invertida e 

Gamificação. Todas estas práticas têm algo em comum, elas criam oportunidades 

para que os discentes pratiquem o uso dos conhecimentos aprendidos no curso para 

resolver problemas, além de trabalhar conteúdo específicos à área de formação, 

tanto conceituais quanto processuais. 

A prática pedagógica deve possibilitar a interação dos discentes e deixar claro 

que as suas manifestações e conhecimentos prévios (tácitos) são importantes para 

as comunidades onde vivem e atuam e que as suas considerações sobre o 

conhecimento adquirido (explícito) se transformem em desenvolvimento crítico, 

estético, ético e inclusivo. 

O ato de aprender pressupõe um processo reconstrutivo e o estabelecimento 

de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, permitindo elaborar 

ressignificações que contribuem para a reconstrução do conhecimento e a produção 

de novos saberes. A partir disso, é possível criar uma educação transformadora e 

significativa que rompa com alguns conceitos limitados da pedagogia tradicional. 

Conhecimento e aprendizagem são essenciais para que o ser humano exerça a sua 

autonomia e sua cidadania, com argumentações e ética, para mudar a realidade e a 

sua vida. 

Porém, para possibilitar o domínio dos conhecimentos há a necessidade de 

formar docentes que aprendam a pensar, a fazer a relação entre teoria e prática e a 

buscar, de modo criativo e adequado, a resolução dos problemas que emergem no 

cotidiano do ambiente educacional e comunitário. Os docentes devem estar aptos a 

agregar transformações em suas práticas, aliando as novas metodologias ao método 

tradicional que, em alguns momentos, em função das velozes mudanças que 

atingem também o ambiente acadêmico, tem se mostrado ineficaz e ineficiente. 

Com a aplicação do questionário, foi possível verificar que os docentes da 

área da saúde e das licenciaturas da Instituição pesquisada possuem conhecimento 

sobre as metodologias inovadoras e facilitadoras de ensino, porém, grande parte 
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não recebeu formação acadêmica para atuar em sala de aula, apresentando 

dificuldades sobre como estas estratégias de ensino podem ser inseridas na sua 

prática profissional. 

 A partir da leitura e análise das respostas e relatos, constatou-se que os 

docentes procuraram a formação docente após a graduação, principalmente nos 

cursos de Stricto Sensu na modalidade Mestrado e Doutorado. Porém, deixam claro 

que somente a formação não garante uma atuação de qualidade e que o exercício 

da profissão traz muitos ensinamentos e que a formação docente ainda é, 

predominantemente, uma iniciativa individual. 

Os resultados enfatizam que as universidades deixam de lado, muitas vezes, 

o aperfeiçoamento profissional e não alteram as condições organizacionais para que 

os novos métodos de ensino sejam aplicados. Não existe adaptação do espaço 

físico, as normas institucionais referentes a avaliação ainda predominam e os 

docentes não recebem incentivo financeiro e nem tempo extra para que possam 

elaborar aulas utilizando métodos inovadores.  

Outra dificuldade apontada é o desafio de manter o discente interessado na 

aula, em virtude da diversidade de informação e tecnologias disponíveis. Os 

docentes ainda precisam aperfeiçoar as técnicas de valorização do conhecimento 

dos alunos e as metodologias ativas propõe este aspecto. 

Os docentes pesquisados apresentam preocupação com o processo de 

ensino-aprendizagem e possuem dificuldades em torná-lo mais atraente para o 

aluno. Muitas dessas dificuldades ocorrem pelo fato de não terem recebido formação 

docente e pedagógica para atuar em sala de aula e por estarem iniciando o 

processo de metodologias inovadoras.  

Grande parte dos docentes afirmaram que já participaram de formações 

voltadas a prática de metodologias ativas, porém, o tempo de capacitação foi curto e 

o desenvolvimento desta prática ainda acontece de forma parcial e gradativa, 

acompanhado de dúvidas e inseguranças. Destacaram que a oferta de outras 

capacitações na instituição é essencial para que as metodologias ativas sejam 

inseridas no cotidiano de sala de aula de forma mais completa. 

Percebe-se que este tema se encontra em desenvolvimento na sociedade 

acadêmica. Esse estudo não possui a intenção de esgotar o assunto, mas 

apresentar algumas contribuições que possam auxiliar outros acadêmicos a 
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aprofundar e aperfeiçoar sobre metodologias ativas no ensino superior, ampliando e 

aprimorando constantemente conhecimentos da teoria e da prática.   
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Anexo A – Termo de Concordância de Instituição Coparticipante 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
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: Percepções sobre as metodologias ativas e práticas inovadoras sob a ótica do docente 
do Ensino Superior 

Área do Conhecimento: Desenvolvimento, Sociedade e Educação 

Curso: Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade 

Número de participantes no centro: 34 Número total de participantes: 34 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Amanda Padilha Machado 

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: Amanda Padilha Machado 

Profissão: Professora N. do Registro no Conselho:  

Endereço: Rua Conselheiro Mafra, 363 – apto 11 – Centro – Caçador – SC. 

Telefone: (49)99966-3982 E-mail: manda_pm@yahoo.com.br 

 
O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 - Objetivo Geral:  

Conhecer a utilização das práticas inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino dos 

docentes do ensino superior nos cursos na área da saúde, na modalidade bacharelado e licenciatura,  e nos 

cursos de licenciatura numa Universidade Comunitária do meio oeste de Santa Catarina 

- Objetivos Específicos: 
Descrever os métodos inovadores de aprendizagem praticados no ensino superior; 

 Observar a aceitabilidade dos docentes de uma Universidade Comunitária do meio oeste 

catarinense por estratégias inovadoras de ensino; 

Diagnosticar os motivos que levam os docentes a não usarem (ou usarem pouco) as práticas 

inovadoras e facilitadoras de metodologias ativas de ensino. 

mailto:manda_pm@yahoo.com.br
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1. O procedimento para coleta de dados: Os dados serão coletados individualmente, via formulário 
eletrônico online, encaminhado através de link via e-mail.  

 O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Identificar quais as ações podem ser realizadas para que os docentes 
da instituição pesquisada insiram a metodologia ativa no desenvolvimento de suas aulas.  

2. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Desconforto em responder as questões de forma 
incorreta, ou, apesar do anonimato, exposição em função das respostas. 

3. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previsíveis. Em 
caso de desconfortos ou riscos, há a previsão de buscar novos sujeitos para o estudo: Caso o 
participante da pesquisa não se sinta confortável em responder as questões ele não será obrigado a 
participar da pesquisa, porém o formulário preservará a identidade do respondente. 

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. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o 
pesquisador ficará como responsável. 

6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 
atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

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. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 
_________________________________ 

Participante da pesquisa 
__________________________________ 
      Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 
Testemunha: 
 
________________________________  
Nome:  

 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do participante da 
pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as 
folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última 
página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar 
todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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Anexo C: Parecer do comitê de ética 
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