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RESUMO 

 

A formação dos profissionais em saúde é um tema de grande relevância no cenário atual. Se faz 

necessário fornecer uma formação qualificada para quem forma esses profissionais de saúde. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo analisar aspectos da formação em saúde 

relacionados ao uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem na graduação 

em Fonoaudiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal 

Fluminense, a partir das práticas pedagógicas dos docentes do curso. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 08783819.3.0000.5243. Participaram do estudo 

17 professores, que foram convidados a responder um questionário autoaplicável e uma 

entrevista com perguntas abertas sobre as suas percepções da sua prática docente. Os dados 

foram tabulados e as entrevistas foram gravadas por intermédio de um dispositivo móvel e 

posteriormente transcritas para a sistematização de dados e análise do conteúdo., conforme a 

técnica Hermenêutico-Dialética proposta por Minayo. Como resultado, foram citadas as 

motivações para ser docente, sendo elas: gostar de ensinar, compartilhar conhecimentos e 

desenvolver pesquisa. Os principais recursos educacionais utilizados pelos professores foram 

subdivididos em cinco categorias: multimidia, gamificação, criação de recursos educacionais, 

trabalho em grupo e aproximação com a realidade. Nos relatos dos professores, foi possível 

perceber que apesar de não estarem aplicando o modelo fechado das metodologias ativas, os 

professores já utilizam alguns dos seus princípios em sala de aula. Os principais desafios 

encontrados na prática docente foram a falta de formação para ser professor, dificuldades em 

avaliar o aprendizado dos alunos, o uso de tecnologias em sala de aula, o currículo desatualizado 

e como engajar os alunos em suas disciplinas. Sugere-se que mais estudos sejam realizados 

neste campo, a fim de compreender a prática docente universitária, assim como se faz 

necessário construir caminhos que viabilizem a capacitação continuada dos professores para 

tornar o processo de ensino aprendizagem mais eficaz. 

 

Palavras-chave: formação docente; saúde; metodologias ativas 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

The formation of health professionals is a topic of high relevance in the current scenario. 

Moreover, it is also necessary to provide qualified training for those who teach these health 

professionals. Thus, the present study aimed to analyze aspects of health education related to 

the use of active learning methodologies in the teaching-learning process of the Speech Therapy 

undergraduate program at the Health Institute of Nova Friburgo of the Federal Fluminense 

University, based on the pedagogical practices of the course teachers. The project was approved 

by the Ethics Committee under the CAAE 08783819.3.0000.5243. Seventeen teachers were 

enrolled in the study. They were invited to answer a self-administered questionnaire and an 

interview with open questions about their perception of their teaching practice. Data were 

tabulated and interviews were recorded using a mobile device, and then later transcribed for 

data systematization and content analysis by the Hermeneutic-Dialectic technique proposed by 

Minayo. The results show that the motivations for being a teacher were: enjoying teaching, 

sharing knowledge and developing research. The main educational resources used by these 

teachers were subdivided into five categories: multimedia, gamification, creation of educational 

resources, group work, and approximation with the reality. It was noticed that although teachers 

report that they were not applying active learning strategies as originally described, they were 

in fact using some of their main principles in the classroom. Main challenges that teachers face 

in their daily practice were the lack of enough previous teacher training, difficulty in evaluating 

students' learning, using technology in the classroom, outdated curriculum, and how to engage 

students with their class. We suggest the development of further studies in this field to better 

understand the teaching practice of university professors. Also, it is essential to build new 

pathways to allow the continuous professional training of teachers in order to make their 

teaching process more effective. 

 

Keywords: teacher formation; health; active learning methodologies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, esforços vêm sendo 

empreendidos no sentido de qualificar e valorizar os profissionais que atuam na área da saúde, 

nos níveis de aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação stricto sensu (PAIM, 2006). A 

formação profissional crítica na área da saúde é essencial para preparar os profissionais para 

operarem a mudança no modelo de atenção à saúde. 

A criação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto modelo 

universal e integral de atenção à saúde trouxe importantes desafios para a formação profissional 

(PAIM, 2006) e, consequentemente, para o ensino de graduação na área de saúde. Tais desafios 

partem do princípio de que a qualidade da atenção à saúde depende, dentre outras coisas, da 

relação direta do profissional com o usuário do sistema no ato do cuidado em si. 

Em consonância à criação do SUS, no contexto das mudanças sociais, políticas e 

econômicas do Brasil na década de 90, foi criada a Lei n.º 9.394/96, conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996a). Após a aprovação dessa 

Lei em dezembro de 1996, começaram a ser elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) do ensino básico à educação profissional de nível técnico. A União ficou responsável 

por elaborar essas diretrizes, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação. 

A aprovação das DCNs para os cursos de graduação em Saúde no início dos anos 2000 

trouxe uma ruptura com relação a noção de currículo mínimo e a determinação de que a 

formação profissional de saúde deveria contemplar o sistema de saúde vigente no país 

(CARVALHO; CECCIM, 2006). Dessa forma, as DCNs abriram o caminho para um conjunto 

de políticas públicas voltadas para a reorientação da formação profissional em saúde. 

Segundo Lorena et al. (2016), as DCNs tomaram corpo nos cenários da formação dos 

profissionais de saúde e passaram a orientar um conjunto de ações pautadas pela busca do 

equilíbrio entre excelência técnica e relevância social. Desta forma, foram propostas mudanças 

nas metodologias de ensino aprendizagem, as quais fossem centradas no aluno como sujeito de 

sua aprendizagem, além da mudança do papel do professor, que passou a ser o mediador do 

processo de construção do conhecimento. 

O exposto corrobora com a Resolução CNE/CES n° 610 de 13 de dezembro de 2018, 

que instruiu as DCNs dos cursos de graduação em Fonoaudiologia. O artigo 3° diz que os cursos 

devem ter um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo de ensino 



2 
 

aprendizagem. Além disso, o projeto pedagógico deve buscar a formação integral e adequada 

do estudante, através da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2018). 

Nesta direção, a autonomia é construída a partir das suas relações com o meio e, 

conforme afirma Silva (2009), o conceito de autonomia muitas vezes é confundido com excesso 

de liberdade e ausência de disciplina. No entanto, a autora também afirma que possibilitar o 

indivíduo a transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em ação é o maior 

desafio dos educadores. No momento no qual o indivíduo consegue interagir com a sociedade 

de modo autônomo, responsável e crítico, ele estaria também construindo uma sociedade livre 

e democrática, entendendo assim a autonomia como uma construção social. 

Esse ideal libertário também está presente nas concepções de Paulo Freire, o qual 

percebe o educando como sujeito do processo histórico e responsável pela sua condição social 

individual e, também, coletiva (SILVA, 2009). A autonomia defendida por Freire (1997) é 

fundamental para a construção de uma sociedade democrática e para criar condições de 

participação política, onde as pessoas possuam vez e voz, dizendo aquilo que desejam para 

construir uma sociedade melhor. 

Em seu livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire propõe problematizações em 

torno do conceito de autonomia para que o processo educativo se configure como um 

instrumento de libertação. Para o autor, o ato de ensinar não é simplesmente uma transmissão 

de conhecimentos, mas sim, um meio de criar possibilidades para a sua construção (FREIRE, 

1997). Neste sentido, o educador passa a ter um papel de mediador, sendo este indispensável 

na constituição da subjetividade do educando.  

 Nesta perspectiva, para o sujeito se tornar autônomo, ele precisa aprender a 

estabelecer conexões entre as diversas dimensões do processo social, político e cultural. Esse 

ponto corrobora com os ideais das metodologias ativas, que trazem o aluno como construtor do 

próprio conhecimento, sendo estas mediadas pelo professor.  

As metodologias ativas de ensino-aprendizagem surgiram no âmbito das ideias 

pedagógicas críticas para transformar o modelo vigente de ensino. Na concepção crítica, a 

educação deve romper a forma vertical de ensinar, tornando o processo horizontal e o aluno 

participativo nesse processo. Bomfim, Goulart e Oliveira (2014) afirmam que através do 

diálogo entre as duas partes, quem educa também aprende, porque ninguém está inteiramente 

formado, nem mesmo o professor. 

Essa concepção de diálogo também está presente no livro Medo e Ousadia – O 

cotidiano do professor, escrito por Paulo Freire, em conversa com Ira Shor (FREIRE, 2011a). 

Os dois autores trazem conceitos de educação e em um dos capítulos, fazem a discussão sobre 
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a educação dialógica, que segundo Freire, o diálogo é o momento em que os humanos se 

encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e refazem (FREIRE, 2011a).  

Além disso, durante o processo da comunicação, os sujeitos se relacionam, criando 

elos entre eles. Para Paulo Freire, o diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos, 

e a partir disso, atuar criticamente para transformar a realidade (FREIRE, 2011a). Através de 

uma relação dialógica entre professor e aluno, é possível gerar transformações entre os sujeitos, 

criando novas possibilidades de interação, pautadas nas vivências da realidade.  

As metodologias ativas possuem como perspectiva tornar o aluno autor e construtor 

do próprio conhecimento, se tornando mais ativo na busca de conhecimentos importantes para 

a sua aprendizagem. Mitre et al. (2008) afirmam que as metodologias ativas utilizam a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar 

o discente, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona à sua história e 

passa a ressignificar suas descobertas. 

Essa base conceitual das metodologias ativas corroboram com a Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, que em seu livro A aquisição e retenção do conhecimento: uma visão 

cognitiva, propõe que o conhecimento é resultado de um processo ativo, integrativo e 

interacional entre o conteúdo e as estruturas cognitivas dos alunos, fazendo com o que novas 

ideias sejam relacionadas de forma particular (AUSUBEL, 2000). 

Na abordagem construtivista de Ausubel, aquilo que o aprendiz já sabe é o fator 

isolado que mais influencia a aprendizagem (PERES et al., 2014). Dessa forma, o 

conhecimento, quando ancorado em um conceito prévio que o aluno traz, é melhor consolidado 

e aplicado às situações concretas do seu cotidiano. Com isso, o docente precisa estar atento à 

essas particularidades, contribuindo para que a aprendizagem seja significativa ao discente. 

Nesta perspectiva, Berbel (2011) afirma que nas metodologias ativas (MAs), o papel 

do docente ganha um status de relevância, uma vez que se lhe acrescentam responsabilidades 

quando comparado a estilo de trabalho convencional. Segundo esta mesma autora, os 

professores devem estabelecer condições básicas para o surgimento do estilo motivacional para 

promover autonomia dos alunos. A autonomia aqui referida diz respeito ao aluno compreender 

que ele é o centro do aprendizado e que ele é capaz de refletir e desenvolver soluções para a 

resolução dos casos propostos. 

No entanto, a formação do professor universitário tem sido entendida, por força da 

tradição, como aquele que detém os saberes de um determinado conteúdo e que, através da pós-

graduação stricto sensu, se torna especialista de um conteúdo específico (LOURENCO; LIMA; 

NARCISO, 2016). Uma das características do professor do ensino superior é ser aquele que 
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domina o conhecimento especifico de sua área ou disciplina, mas não necessariamente sabe 

ensinar (ALMEIDA; PIMENTA, 2014) 

Tunes et al. (2005) também afirmam que é esperada do professor a condução do seu 

grupo de alunos, buscando compreender e negociar diferentes processos de significação que 

envolvem as situações de aprendizagem que planejou. Os autores também afirmam que a função 

primordial da educação é a de nutrir possibilidades relacionais, sob a perspectiva de que as 

relações entre os indivíduos provocam mudanças entre os envolvidos. Desta forma, quando o 

professor atua na mediação do conhecimento, ele se modifica e modifica os alunos, construindo 

e crescendo juntos neste processo. 

Essa ideologia vai ao encontro da teoria de Paulo Freire, na qual o autor afirma que a 

conexão entre o professor e o aluno provoca em ambos o melhor conhecimento do objeto de 

estudo, levando os sujeitos a refletir juntos sobre este objeto. Dessa forma, ao invés do educador 

transferir o conhecimento para o educando, o diálogo permite que haja uma aproximação 

dinâmica na direção do objeto, construindo juntos esse conhecimento, se aprofundando no 

entendimento do objeto (FREIRE, 2011a).  

No entanto, existem controvérsias neste meio, sobre como este docente deve ser e 

como ele é na realidade. Do professor do ensino básico, se exige a formação de nível superior 

com a comprovação de inúmeras horas dedicadas a aprendizados didáticos. Contudo, se exige 

apenas uma prova didática para o ingresso na carreira docente de nível superior, o que raramente 

examina de forma apropriada a competência pedagógica para o ensino na graduação 

(ALMEIDA; PIMENTA, 2014) 

Segundo Lourenço et al. (2016), as políticas brasileiras que orientam a condução de 

ações voltadas para a formação dos professores universitários é demasiadamente tímida. Os 

autores afirmam que em 1983, o Conselho Federal de Educação publicou a Resolução 12/83, a 

qual estabeleceu que um sexto da carga horária dos cursos de especialização fosse destinado a 

disciplinas voltadas à formação pedagógica do professor. 

Na pós-graduação stricto senso, é estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que os bolsistas do Programa de Demanda Social 

realizem obrigatoriamente o Estágio em Docência. Esse estágio é parte integrante da formação 

do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência, e a qualificação do ensino de 

graduação (BRASIL, 2010). No entanto, carga horária máxima desse estágio é de 4h semanais, 

totalizando 80 horas de atividade por semestre, o que dificilmente prepara o professor para a 

sua prática docente. 
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Diante o exposto, a hipótese levantada pelo presente trabalho é a de que a formação 

pedagógica dos professores universitários não os torna profissionais críticos e reflexivos sobre 

a sua prática profissional e não os capacita para promover a autonomia do estudante em seu 

processo de ensino aprendizagem. 

Essa suposta formação docente deficiente resultaria em uma falta de conhecimento 

sobre estratégias pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula. Como resultado, o professor 

teria dificuldades em apresentar o conteúdo de forma atrativa aos alunos e a fazê-los pensar 

criticamente sobre o processo de ensino-aprendizagem, o que acabaria diminuindo o 

engajamento dos mesmos com este processo. 

Como uma fonoaudióloga formada no campus de Nova Friburgo, a qual vivenciou a 

sala de aula como aluna, o estudo motivou a entender como se deve a formação desses 

professores, as estratégias utilizadas e seus maiores desafios. Conhecer os bastidores faz 

enxergar os dois lados da mesma moeda, a moeda da educação.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Analisar aspectos da formação em saúde relacionados ao uso de metodologias ativas no 

processo de ensino-aprendizagem da graduação de Fonoaudiologia do Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo, a partir das práticas pedagógicas dos docentes do curso. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar o perfil de formação e atuação profissional dos professores que lecionam no 

curso de Fonoaudiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo; 

• Mapear as estratégias pedagógicas utilizadas por estes docentes; 

• Discutir a prática docente mapeada, correlacionando-a com a ideia de autonomia do 

estudante e com as propostas de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Aspectos éticos 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro no dia 3 de maio de 2019, sob o CAAE: 08783819.3.0000.5243 (ANEXO 1). A 

coleta de dados se iniciou dia 10 de maio de 2019 e se encerrou no dia 27 de agosto de 2019. 

 

3.2 Desenho do estudo 
 

A presente investigação é um estudo descritivo e analítico e consistiu nas seguintes 

etapas e/ou avalições: 

1ª) Convite a participação no estudo e entrega do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, APÊNDICE 1); 

2ª) Manifestação do interesse em participar do estudo pelo participante e entrega do 

TCLE assinado; 

3ª) Preenchimento de um questionário autoaplicável para a coleta de informações 

sobre dados pessoais e formação profissional (APÊNDICE 2); 

4ª) Realização de uma entrevista com perguntas abertas sobre as percepções do 

participante sobre a sua prática docente (APÊNDICE 3), a qual foi gravada e 

posteriormente transcrita; 

5ª) Organização e sistematização dos dados coletados; 

6ª) Análise dos dados e consolidação dos resultados. 

 

3.3 Participantes e critérios de inclusão e exclusão 
 

  Os participantes incluídos no estudo foram professores do quadro permanente da 

Universidade Federal Fluminense que lecionam para o curso de graduação em Fonoaudiologia 

do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Foram excluídos do estudo os professores substitutos 

que lecionavam para o curso de graduação em Fonoaudiologia do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo no período de coleta de dados.  
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3.4 Assinatura do TCLE 
 

Os professores foram convidados a participar da pesquisa após a aprovação do 

protocolo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O convite foi realizado através de busca 

ativa dos docentes pessoalmente na Instituição e por e-mail. Foi garantido a eles tempo 

necessário para reflexão sobre aceitar ou recusar sua participação no estudo. Aqueles que 

concordaram em participar foram conduzidos à assinatura do TCLE (APÊNDICE 1).  

 

3.5 Técnicas de levantamento de dados 
 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes técnicas: questionário 

autoaplicável, entrevista aberta e diário de campo. Os professores receberam um questionário 

autoaplicável (APÊNDICE 2) contendo perguntas abertas e fechadas relacionadas a 

informações pessoais, a sua formação acadêmica e profissional, além de outras formações 

complementares que buscou para o exercício da docência. 

Na entrevista, foi utilizado um roteiro de perguntas abertas sobre as percepções, 

dificuldades e estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula (APÊNDICE 3). As 

entrevistas foram gravadas por intermédio de um dispositivo móvel e posteriormente transcritas 

para a sistematização de dados e análise do conteúdo. Para tanto, foi utilizada a técnica 

Hermenêutico-Dialética proposta por Minayo (MINAYO, 2014). 

Logo após cada entrevista, a pesquisadora anotou suas percepções, observações e 

comentários críticos sobre o encontro com o docente, configurando o diário de campo. Foi 

realizada uma busca pelo currículo Lattes 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar) de cada docente para a 

certificação de dados. As informações obtidas através do questionário foram tabuladas no 

programa Excel, contendo o código de cada professor, seguidas das informações de cada tópico 

do questionário autoaplicável. A análise destes dados foi realizada no programa GraphPad 

Prism versão 6.0, assim com a confecção dos gráficos. 

 

3.6 Técnica hermenêutico-dialética 
 

A análise de conteúdo é definida como um método de pesquisa que permite tornar 

replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de 

procedimentos especializados e científicos (MINAYO, 2014). Já a análise do discurso tem 
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como objetivo principal inferir a partir de um discurso, sendo o discurso determinado por 

condições de produção e por um sistema linguístico (MINAYO, 2014), buscando-se o sentido 

da palavra e o contexto de produção daquele discurso. 

No entanto, a própria autora propõe uma outra técnica que abarca ainda mais as 

subjetividades do discurso, a hermenêutica-dialética. Para MINAYO (2014), esta técnica visa 

transcender os aspectos apenas procedimentais ligados às técnicas usuais em pesquisa 

qualitativa, como a análise de conteúdo e análise de discurso, propondo um caminho do 

pensamento (CARDOSO; BATISTA-DOS-SANTOS; ALLOUFA, 2015). 

Esta técnica da hermenêutica-dialética leva em conta os sentidos das falas dos sujeitos, 

em seus consensos e dissensos, face ao contexto histórico onde e pelo qual foi produzida 

(CARDOSO; BATISTA-DOS-SANTOS; ALLOUFA, 2015). Segundo Minayo (2014), a 

hermenêutica funda-se na compreensão e os Sidi e Conte (2017) complementam que esta 

relaciona-se diretamente com a interpretação e compreensão dos fenômenos, atitudes e dos 

comportamentos humanos, dos textos e das palavras.  

Por outro lado, a dialética é a arte do estranhamento e da crítica (MINAYO, 2014). 

Essa concepção é expressa nos antagonismos que estão presentes dentro de um discurso. Desta 

forma, é preciso questionar os discursos feitos, a luz da realidade que o mesmo vivencia. Logo, 

o procedimento para a realização desse tipo de técnica é através da sistematização dos dados da 

pesquisa, a luz dos objetivos propostos, criando categorias conforme os temas semelhantes e 

analisando criticamente os discursos, a partir das falas dos docentes. 

Para este tipo de sistematização, o material da entrevista foi ouvido pela pesquisadora 

e transcrito em texto corrido, com documentos separados para cada professor. Após a 

transcrição, foi grifado com cores distintas os trechos que respondiam a cada pergunta da 

entrevista. Feito isso com todas as entrevistas, utilizou-se o software XMind para a criação de 

mapas mentais (https://xmind.net), a fim de juntar as respostas de cada docente referente à 

mesma questão. 

O tópico principal de cada mapa mental foi a questão feita na entrevista e cada 

subtópico consistiu no código do professor entrevistado (#1 a #17). Ao lado do número de cada 

docente, foram retirados da entrevista trechos que respondiam à questão e esses discursos foram 

resumidos em afirmações, buscando-se os sentidos da fala através da hermenêutica e 

contrapondo com a realidade através da dialética (Figura 1). 

Desta forma, a síntese dos resultados foi criada, a partir da categorização dos temas 

que eram semelhantes. A nomeação dos temas foi realizada após o agrupamento de categorias 

que possuíam sentidos próximos, dando significado ao grupo como um elemento inteiro. 
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Figura 1 – Categorização dos temas no XMind em mapas mentais. A, Visão macro do mapa mental. 
B, Zoom do quadro vermelho em A para ilustrar os recortes de fala. Nesta organização, primeiro foi 
identificado um tema, códigos foram atribuídos a cada entrevistado, recortes de suas falas foram 
adicionadas e por último algumas ideias foram destacadas (p. ex., formar pessoas). Fonte: Elaborado 
pelas autoras.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Formação e atuação profissional em docência 
 

4.1.1 Vínculo profissional com a Universidade Federal Fluminense 
 

No Instituto de Saúde de Nova Friburgo da UFF os professores do quadro permanente 

que lecionam para o curso de Fonoaudiologia estão lotados em três departamentos, sendo eles 

o Departamento de Formação Específica em Fonoaudiologia (FEF, n=14), Departamento de 

Formação Básica (FCB, n=8) e Departamento de Formação em Odontologia (FFE, n=3), 

totalizando 25 professores. 

Desse universo, 17 (68%) professores participaram da pesquisa, sendo 9 (53%) 

professores do FEF, 7 (41%) do FCB e 1 (6%) do FFE (Figura 2). Sessenta e quatro porcento 

pertenciam ao sexo feminino e 35% ao sexo masculino. A média de idade dos professores 

entrevistados foi 43 anos. Na faixa etária entre 30 e 40 anos de idade participaram 7 professores, 

entre 40 e 50 anos participaram 7 professores e entre 50 e 60 anos de idade, 3 professores.  

O tempo de vínculo a UFF como docente variou de 1 a 23 anos, sendo que 8 

professores estão na UFF há menos de 5 anos, 8 deles estão entre 6 a 10 anos na instituição e 

apenas um professor está há mais de uma década na UFF, totalizando 23 anos de docência na 

mesma universidade. 
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Figura 2 – Distribuição dos professores que participaram do estudo por departamento (n=17). 
Abreviaturas: FEF, Departamento de Formação Específica em Fonoaudiologia. FCB, Departamento de 
Ciências Básicas. FFE, Departamento de Formação Específica em Odontologia. Fonte: Elaborado pelas 
autoras. 
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4.1.2 Atuação profissional prévia ao ingresso na Universidade Federal Fluminense 
 

Considerando a trajetória acadêmica dos professores durante a graduação, muitos 

relataram ter desenvolvido alguma atividade de ensino, pesquisa e/ou extensão. No entanto, 3 

professores disseram que não existiam atividades nessas três dimensões supracitadas na 

instituição onde se formaram. Dos professores que participaram de projetos durante a 

graduação, 5 (29%) fizeram extensão e 8 (48%) monitoria. 

Percorrendo o caminho da pesquisa, 10 (59%) professores realizaram atividades de 

iniciação científica (IC) ou iniciação tecnológica (IT) durante a graduação. Após a graduação, 

16 (94%) cursaram o mestrado (ME) e o doutorado (DO), sendo que 1 deles cursou apenas o 

doutorado sem cursar o mestrado e outro possuía apenas mestrado, mas estava cursando o 

doutorado no momento da coleta de dados (Figura 3). 
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Figura 3 – Trajetória dos professores na pesquisa científica durante a graduação. O gráfico mostra 
o percentual de professores que tiveram em sua formação acadêmica a vivência em IC, IT, ME e/ou DO. 
Abreviaturas: IC, iniciação científica. IT, iniciação tecnológica. ME, mestrado. DO, doutorado. Fonte: 
Elaborado pelas autoras. 

 

A formação docente para o ensino se mostrou muito diversificada (Figura 4). Dois 

professores (12%) entrevistados tiveram formação em magistério superior, conhecido como as 

escolas normais da época. Três professores (18%) fizeram graduação com habilitação em 

licenciatura e oito (48%) realizaram atividades de monitoria durante a graduação. Do total de 

professores, 4 (24%) realizaram cursos de curta duração para aperfeiçoar a sua didática.   
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Figura 4 – Trajetória dos professores na docência prévia ao ingresso na Universidade Federal 
Fluminense. O gráfico mostra o percentual de professores que tiveram em sua formação acadêmica 
algum tipo de formação pedagógica. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Com relação a formação para docência durante a pós-graduação, 12 (71%) professores 

relataram ter cursado disciplina de didática ou pedagogia, enquanto 5 (29%) relataram não ter 

cursado (Figura 5). Sobre a prática docente, 12 professores já haviam trabalhado como docente 

antes do seu ingresso na UFF e 5 relataram não ter tido essa experiência. 
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Figura 5 – Formação docente durante a pós-graduação. Percentual de docentes que relataram ter 
cursado disciplina de didática ou pedagogia na pós-graduação. Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

 

Apesar da não existência de formação específica em docência para o ensino superior, 

12 (71%) professores trabalharam como docentes antes de ingressarem na UFF em cursos de 

graduação ou pós-graduação. Entre eles, 92% relatou ter atuado em cursos de graduação, 58% 

na pós-graduação lato sensu e 8% nos demais níveis de ensino (Figura 6). 
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Figura 6 – Experiência profissional em docência. Percentual de professores com experiência docente 
prévia ao ingresso na Universidade Federal Fluminense. Abreviaturas: PG, pós-graduação. Ens., ensino. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 
 

Com relação a formação complementar em didática ou pedagogia, 10 (59%) entre os 

17 professores responderam possuir, sendo esta obtida tanto antes quanto após a sua admissão 

na UFF. Durante as entrevistas, os professores comentaram sobre a formação deficiente para 

ser docente, principalmente a formação docente durante a sua pós-graduação e também a falta 

de tempo para se capacitarem, devido às inúmeras atividades desempenhadas na universidade. 

A deficiência na formação docente na pós-graduação pode ser exemplificada através do relato 

de um participante:  

 
 

[...] mas a gente não tem, durante a nossa formação de pós-graduação, que é o que te 
habilita a dar aula no ensino superior, uma discussão sobre o que é ser educador, [...]. 
Você vai lá para trabalhar naquela temática, no campo da linha de pesquisa que você 
está desenvolvendo e no máximo você é obrigado a cumprir as disciplinas de Didática, 
que por sua vez não fazem essa discussão ampliada do que é educar alguém, do que é 
educar um adulto. 

 
 

Apesar disso, após o ingresso na UFF, 6 docentes relataram ter participado de oficinas 

oferecidas pelo Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC) da UFF, cujo objetivo 

do programa é promover a excelência da gestão do ensino e da formação profissional (UFF). 

Neste programa, são realizados oficinas e eventos sobre, por exemplo, currículo, avaliação e 

metodologias de ensino, voltados para o desenvolvimento docente.  

Para o incentivo a formação continuada, além das oficinas da PROIAC, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF, que irá nortear as ações da Universidade no 

quadriênio 2018-2022, sugere a capacitação dos docentes na perspectiva da gestão de pessoas, 

e uma entre as ações estratégicas sugeridas é a capacitação do docente em metodologia didática 
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de aprendizagem ativa e avalição continuada na homologação do estágio probatório (UFF, 

2017).  

 

4.1.3 Atuação profissional na Universidade Federal Fluminense 
 

Investigou-se também as principais ocupações destes professores na UFF, 

considerando as categorias ensino, pesquisa, extensão e gestão. Todos os professores (100%) 

relataram atuar em pesquisa e ensino, enquanto 14 professores (82%) relataram também atuar 

na extensão. Além de atuarem nas atividades supracitadas, 9 professores (53%) também atuam 

ou atuaram na gestão (Figura 7). Entre as atividades de gestão foram citadas a participação em 

Colegiados, Comitês, Chefia de Departamento e Coordenação de curso. 
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Figura 7 – Atividades desempenhadas pelo docente na UFF. Os números indicam o percentual de 
docentes. Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

4.2 Motivações para ser professor 
 

Na atuação profissional dos professores, se buscou entender as motivações que os 

levaram para o exercício da docência. Para Huertas (1997), a motivação é um processo 

multifacetado que inclui fatores cognitivos, relacionais e afetivos que influenciam nas escolhas, 

iniciativas, direções e qualidade de uma ação para atingir um objetivo determinado. Desta forma, 

a satisfação pelo trabalho docente é diretamente influenciada pela motivação que o professor 

possui quanto o seu trabalho. Como categorias, foram listados: (1) o gostar de ensinar, (2) 

transferir e compartilhar conhecimentos e (3) desenvolver pesquisa. 

  



16 
 

4.2.1 Gostar de ensinar 
 

Todos os professores relataram que gostam de dar aula e de estar em sala de aula com 

os alunos. Esse gostar de lecionar aparece, nas falas dos professores, relacionado ao fato de 

manter o contato com os alunos, um público jovem que possui ideias novas para compartilhar, 

sendo um dos principais fatores que motiva estes professores a aprender e a se aperfeiçoar.  

Essa motivação para continuar sempre aprendendo e a busca de atualização se 

assemelha a um conceito atual que vem sendo discutido no mercado de trabalho, o Life Long 

Learning (tradução livre Aprendizado ao longo da vida). Por definição, é a construção continua 

de habilidades e conhecimentos através de experiencias diárias, incluindo o aprendizado formal, 

informal e não formal (LAAL, 2011). Dessa forma, o docente permanece aprendendo com os 

alunos, com suas experiências e suas vivências, procurando sempre se aperfeiçoar para 

desenvolver um trabalho cada vez melhor.  

Além da relação com os alunos, a influência da família também aparece como uma das 

motivações para seguir a carreira docente, por possuírem pais professores ou que aspiravam ser 

professores, mas que devido às questões da época, não conseguiram. O relato abaixo mostra o 

histórico familiar de uma professora que se tornou docente por um sonho refletido da própria 

mãe: 

 
 

Minha mãe já é do século passado, então ela sempre gostou e sempre quis ser 
professora e as duas irmãs dela seriam professoras. Só que a minha bisavó faleceu e a 
minha mãe como filha mais velha, teve que cuidar da casa. Então a minha avó tirou 
ela do colégio e ela não pôde fazer o pedagógico e se formar como professora, [...]. 
Então ela sempre teve esse desejo, e esse desejo se refletiu em mim, quando eu 
comecei a estudar. [...] Então eu já tinha a vocação de ser professora, mas foi um 
sonho refletindo da minha mãe. 

 

 

Outros professores afirmaram que já possuíam essa aspiração de se tornar professor 

desde pequenos, sob a influência de livros e brincadeiras faz de conta ou até mesmo sendo 

inspirados por outros professores com quem tiveram aula ao longo da vida. Todas essas 

influências mostram como o exemplo é importante em sala de aula. Segundo Paulo Freire, em 

seu livro Pedagogia da Autonomia, ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo 

(FREIRE, 1997). 

Em outras palavras, demonstra que o exemplo do professor deve ser coerente com sua 

ação, gerando uma atmosfera de aprendizagem e de confiança entre ambas as partes. Esse tipo 

de exemplo aproxima os professores e os alunos, conforme ilustrado pelo relato de uma 
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professora: “Quando encontrei meus ex-alunos, as vezes eu não reconheço todo mundo, mas 

eles me reconhecem, vêm falar comigo e falam o quanto foi importante o período que eles 

passaram comigo, que fui professora deles.” 

 

4.2.2 Transferir vs compartilhar conhecimentos 
 

Os professores relataram que também gostam de dar aula devido a possibilidade de 

transferir e compartilhar conhecimentos. A transmissão de saberes foi comumente ouvida nas 

entrevistas, na qual os professores relataram que passam toda a sua expertise para os alunos 

durante as aulas. Por outro lado, os professores também relataram que compartilham os 

conhecimentos e aprendem junto com os alunos, resgatando aquilo que os alunos já sabem, 

construindo e mediando esses saberes. 

Essa transmissão de conhecimentos está intrinsecamente ligada ao histórico da 

profissão de ser professor. Na Antiguidade, os filósofos eram as primeiras representações de 

professores, os quais questionavam os mitos e colocavam em questão a existência. Mais tarde, 

na Grécia Antiga, essa busca deixa de ser o foco principal e passou a ser a habilidade de falar e 

argumentar, para fazer valer seus interesses. Dessa forma, surgem os sofistas, que ensinavam a 

persuadir e convencer as pessoas (OLIVEIRA; AMORIM; PIZZI, 2018) 

No entanto, a gênese da profissão professor se dá na Idade Média, onde a figura do 

professor no processo educacional era valorizada e a educação teve uma grande influência 

religiosa, sendo a Igreja Católica quem determinaria o que deveria ser estudado (OLIVEIRA; 

AMORIM; PIZZI, 2018). No Brasil, o processo educativo se iniciou com a chegada dos Jesuítas, 

que tinham o objetivo de converter os índios ao cristianismo e propagar a fé católica, ensinando 

aos nativos saberes básicos como ler e contar, uma vez que a alfabetização era o caminho mais 

propício para esse fim (XAVIER, 2014). 

De acordo com Lollo (2013), desde os tempos antigos, já se dizia que o mestre 

endereça um saber ao discípulo, considerando-o um receptáculo vazio a ser completamente 

preenchido. Esse tipo de pensamento está enraizado desde os primeiros anos de vida, quando 

uma criança começa a aprender coisas na escola e preenche esse “vazio” ao longo dos seus anos 

como educando.  

Essa visão de educação sugere que o aluno é uma tábua rasa, na qual não detém 

nenhum conhecimento prévio. Paulo Freire afirma que na concepção bancária da educação 

como instrumento da opressão, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam 
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nada saber (FREIRE, 2011b). Dessa forma, o professor deposita todos os seus conhecimentos 

nas cabeças dos alunos, como se fossem recipientes a serem preenchidos de conteúdo.   

Assim como Brighente e Mesquida (2016) afirmam, a educação bancária não é 

libertadora e sim, opressora, uma vez que não se busca a conscientização dos educandos. 

Através disso, o educador se mantém rígido na sua posição de detentor do saber enquanto o 

educando recebe passivamente todo o conhecimento, negando assim, o processo de busca para 

a construção de saberes.  

Por outro lado, a construção do conhecimento junto com o aluno também foi relatada 

durante as entrevistas. Os professores afirmaram que gostam de dar aula porque aprendem mais 

do que ensinam e que essa troca é muito válida. Esse pensamento pode ser exemplificado pelo 

relato abaixo:  

 
 

[...] eu gosto do contato com o aluno, de construir conhecimento com ele, de estar 
junto, de mediar a construção de conhecimentos, de despertar o interesse do aluno 
para uma área específica, de mostrar coisas que eu aprendi, de suscitar coisas novas 
pros alunos [...]. 

 

 

Essa relação dialógica entre professor e aluno corrobora com as ideologias que Paulo 

Freire propõe no seu livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2011a), na qual o autor acredita 

em uma educação baseada no diálogo, em que o professor e o aluno são entendidos como seres 

em busca. Em sua afirmação: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011b), mostra a importância do 

diálogo entre as duas partes. 

Essa postura entre professor e aluno é fundamental para se pensar numa relação de 

ensino aprendizagem dialógica, na qual se valoriza o conhecimento prévio que o aluno traz. 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos (FREIRE, 1997). Suas vivências e 

experiências devem ser valorizadas. Essa ideologia também corrobora com a aprendizagem 

significativa, proposta por Ausubel. Segundo este autor, esse conhecimento trazido pelo 

educando é essencial para construir estruturas mentais que permitem descobrir e redescobrir 

outros conhecimentos, tornando a aprendizagem prazerosa e eficaz (AUSUBEL, 2000). 

Nessa aprendizagem, o conteúdo novo é incorporado ao que o aluno já possui, 

atribuindo novos significados, por meio de associações e adições do conhecimento prévio. De 

acordo com Ausubel (2000), para que a aprendizagem significativa ocorra, são necessárias duas 

condições: a primeira é o aluno ter uma disposição para aprender e a segunda é o conteúdo a 

ser aprendido ser potencialmente significativo, ou seja, ter significado para aquele indivíduo. 
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Com isso, é necessário valorizar o que o aluno já traz e mostrar a ele a importância daquele 

conteúdo para a sua prática profissional, sendo este um pilar importante para que a 

aprendizagem seja eficiente e eficaz.  

Nas entrevistas, os professores também citaram que gostam de ensinar e compartilhar 

conhecimento porque o ensino forma a base do aluno, além de ser muito gratificante ver o 

crescimento deles. Essa visão de formação está intrinsecamente ligada a construção de 

conhecimentos do aluno. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1997).  

 

4.2.3 Desenvolver pesquisa 
 

A terceira motivação mais frequente identificada na fala dos professores foi 

desenvolver pesquisa.  Alguns professores afirmaram que o caminho da docência não foi uma 

escolha e sim, um resultado do seu percurso na pós-graduação. Uma professora relatou que 

quando entrou na universidade, não tinha certeza do que queria, mas depois descobriu a 

pesquisa e se apaixonou por essa área. No entanto, nas palavras dela: “[...] no Brasil é muito 

difícil fazer pesquisa e não virar professor.” 

Esse tipo de relato foi recorrente entre os professores que iniciaram a docência para 

poder continuar desenvolvendo a pesquisa, por ser uma das principais paixões da vida 

universitária. Esses dados corroboram com os dados obtidos no questionário, no qual mais da 

metade dos professores fizeram iniciação científica ou iniciação tecnológica durante a 

graduação e continuaram atuando na pesquisa ao cursar o mestrado e o doutorado. 

De acordo com o relatório Research in Brazil, encomendado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CROSS; THOMSON; SINCLAIR, 

2019), o Brasil é o 13° maior produtor de publicações de pesquisas em nível mundial, crescendo 

cada vez mais ao decorrer dos anos. Além disso, mais de 95% das publicações são realizadas 

em universidades públicas, sendo o maior polo de produção científica do Brasil. Portanto, as 

produções e publicações são incentivadas nesse meio.  

No entanto, existe uma grande contradição no que concerne ao pré-requisito para ser 

professor universitário em instituição pública federal no Brasil. A Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012 determina as diretrizes do plano de carreiras e cargos de magistério federal 

e dispõe sobre as titulações e denominações do docente universitário. Para o cargo de professor 

auxiliar, é necessário ser graduado ou portar título de especialista. Por outro lado, o cargo de 

professor assistente exige no mínimo o título de Mestre e para se tornar professor adjunto é 
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preciso necessariamente ter o título de Doutor, assim como para os cargos de professor 

associado e professor titular (BRASIL, 2012). 

Nota-se que o professor universitário é dotado de títulos, os quais ele obtém através da 

pós-graduação stricto senso, cujo maior enfoque deste tipo de formação é a pesquisa cientifica. 

Comumente se passam dois anos desenvolvendo uma pesquisa de Mestrado e mais quatro anos 

no Doutorado. Esse tipo de contradição está presente nas instituições de ensino superior, na 

qual se exige uma titulação de Mestre ou Doutor para ser professor, no entanto, o requisito 

exigido não forma para a docência e sim, para a pesquisa. Essa questão é essencial para se 

pensar na lacuna presente na formação dos professores universitários. 

Os dados obtidos sobre as motivações dos professores e as categorias estudadas 

corroboram com os resultados de um estudo qualitativo exploratório descritivo que foi realizado 

com 26 professores de instituições de educação superior públicas e privadas, nos níveis de 

graduação e pós-graduação. O objetivo da pesquisa foi investigar os processos motivacionais 

dos docentes, apontando aspectos essenciais para sua permanência na profissão e fornecendo 

informações sobre estes docentes (DAVOGLIO; SPAGNOLO; SANTOS, 2017).  

As respostas foram agrupadas com base na análise de conteúdo da Bardin e foram 

citados os 10 principais motivos para a permanência na docência, sendo eles: relação com os 

alunos; formação continuada; gosto/ prazer/ satisfação pela docência; envolvimento com a 

pesquisa científica; salário; contribuição social da atuação; ambiente acadêmico, autonomia, 

segurança/ estabilidade/ prestígio e desafios/ compartilhamento do conhecimento 

(DAVOGLIO; SPAGNOLO; SANTOS, 2017).  

Nota-se na literatura pouca discussão sobre a motivação docente para atuar no ensino 

superior. Foi encontrado apenas um estudo sobre a validação de uma Escala de Motivação 

Docente (EMD), a qual visa explorar a motivação autodeterminada dos professores. Essa escala 

possui 24 itens, distribuídos em cinco dimensões, sendo elas: performance, desenvolvimento, 

prática docente, formação continuada e inserção institucional. Como resultado, foi encontrado 

um potencial de validade e de confiabilidade da escala, sendo uma ferramenta replicável em 

outros contextos para identificar esses aspectos de motivação implícitos na prática docente 

(DAVOGLIO; SANTOS, 2017). Isso mostra que mais estudos devem ser realizados para 

discutir as motivações do professor no universo universitário. 

  



21 
 

4.3 Recursos e estratégias educacionais utilizadas pelos docentes 
 

A pergunta “Que recursos você utiliza com mais frequência para dar aula?” foi feita 

para entender as principais ferramentas utilizadas pelo professor em sala de aula para atingir os 

objetivos propostos em suas disciplinas. O mapa adiante mostra as ferramentas utilizadas 

subdivididas em categorias (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Principais recursos utilizados pelos professores. Os recursos foram divididos em cinco 
categorias. Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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A depender do objetivo educacional de uma disciplina ou de uma determinada aula, 

os professores podem utilizar diferentes estratégias pedagógicas para alcançar os diferentes 

níveis cognitivos. Os recursos utilizados pelos professores em sala podem se relacionar com a 

Taxonomia de Bloom, criada por um grupo de psicólogos com o intuito de elaborar um sistema 

de classificação de objetivos que se tornassem ponto de partida e base para o planejamento 

educacional (TREVISAN; AMARAL, 2016). Dessa forma, foram divididos em três domínios, 

o cognitivo, afetivo e psicomotor.  

Para Bloom; Krathwohl e Engelhart (1976), no domínio cognitivo, os objetivos 

educacionais focam na aprendizagem propriamente dita, sendo agrupados em seis categorias, 

apresentados numa hierarquia de complexidade do mais simples ao mais complexo. Essas 

categorias estão relacionadas intrinsecamente, sendo que para ascender ao próximo nível, é 

necessário ter um desempenho adequado no anterior pois utiliza as capacidades adquiridas 

anteriormente.  

Na versão original dessas seis categorias, foram elencadas: conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, seguindo a ordem do pensamento de 

ordem inferior até o superior (BLOOM; KRATHWOHL; ENGELHART, 1976). No entanto, 

em 2001, um pesquisador remanescente do grupo inicial de pesquisadores propôs a revisão do 

trabalho de Bloom, na qual foram combinados os tipos de conhecimento a serem adquiridos e 

o processo utilizado para a aquisição desse conhecimento.  

Desta forma, na versão revisada, a base da pirâmide começa da lembrança, na qual o 

aluno adquire e armazena as informações. Logo após, é a compreensão, que consiste em 

processar essas informações, de forma que o aluno consiga reproduzir o que aprendeu com as 

“próprias palavras”. Após essas duas etapas inicias, é a fase da aplicação, onde requer a 

demonstração do uso de um conhecimento, executando-o na prática (ANDERSON; 

KRATHWOHL, 2001). 

Após a aplicação, tem a fase de análise, onde o aluno divide as informações em partes 

que são relevantes e irrelevantes, diferenciando e organizando o conhecimento apreendido. Já 

na quinta fase, de avaliação, o aluno estabelece uma conexão entre o novo e o conhecimento 

prévio que possui, onde aprecia, avalia ou critica com base em padrões e critérios específicos. 

O último nível é o da criatividade, que proporciona ao aluno maiores oportunidades de 

desenvolvimento de comportamento criador, gerando novos produtos singulares pertencentes a 

ele (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001). 
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4.3.1 Multimídia 
 

O recurso de multimídia foi citado pela maioria dos professores. Entre as multimídias 

mais utilizadas estão o uso dos slides, softwares de estatística, filmes, vídeos e ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA) como, por exemplo, a plataforma Moodle e a sala de aula do 

Google. A utilização da multimídia data show foi citada pela grande maioria dos professores, 

por ser uma ferramenta versátil e com capacidade de passar um grande número de informações 

através de slides.  

O slide se assemelha ao quadro negro comumente utilizado nas salas de aula. Ele 

possibilita o uso de textos escritos, assim como é possível adicionar imagens, tabelas e vídeos 

para explicar o conteúdo de forma mais dinâmica. No entanto, o seu uso deve ser feito com 

cautela, uma vez que a aula não deve ter como centro os slides, mas sim a interação aluno-

professor. Ainda, é comum no dia a dia da universidade o relato de alunos sobre o uso de um 

número excessivo de slides pelos professores, assim como professores que passam a aula lendo 

os slides, ao invés de promover o aprendizado ao utilizar os slides como ferramenta auxiliar a 

aula. 

Em um estudo feito por Silva (2013) sobre o uso de slides no ensino superior, mostrou-

se que o seu uso pode ampliar e enriquecer o conteúdo a ser lecionado. No entanto, o docente 

não deve se limitar ao que está projetado pelo aparelho, uma vez que isso pode diminuir o 

rendimento do discente, empobrecer a aula e deixar a relação professor aluno menos 

humanizada, tendo menos interação entre ambas as partes. Essas situações podem ocorrer 

quando existe um uso arbitrário desta ferramenta. O uso de data show pode tornar as aulas mais 

dinâmicas e criativas, mas é preciso investir na formação do professor para o bom 

aproveitamento desse recurso (SILVA, 2013).  

Ainda nesta categoria, nota-se a presença de ferramentas que possibilitam a inserção 

do ensino híbrido no ensino superior, como a plataforma Moodle e a sala de aula do Google. 

Por definição, o ensino híbrido, também conhecido como blended learning, é um tipo de ensino 

mediado por ferramentas tecnológicas. Nessa metodologia, existe a união entre o ensino 

presencial, por meio de projetos e resolução de problemas, e o ensino online, alterando desta 

maneira a dinâmica de relação professor-aluno (NETO, 2018). 

No ensino híbrido, através do uso de tecnologias digitais, é possível proporcionar 

momentos de aprendizagem e de troca, que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Nesse tipo 

de metodologia, é comum utilizar ambientes virtuais de aprendizagem para a troca de 

informações, conhecidas também como plataformas digitais. O Moodle é uma dessas 
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ferramentas e segundo Costa e Mendonça (2014), esse ambiente virtual pode ser utilizado no 

ensino presencial, possibilitando um crescimento nas relações extraclasse, e em atividades 

semipresenciais, proporcionando apoio para a comunicação e a transação de dados e a 

comunicação entre professores e alunos.  

Por outro lado, na sala de aula invertida (também conhecida como Flipped classroom) 

o conteúdo e as instruções para o estudo são realizados on-line e antes do aluno ir para a sala 

de aula. A inversão ocorre uma vez que no ensino tradicional, a sala de aula serve para o 

professor apresentar o conteúdo e posteriormente aplicar aquele conhecimento (VALENTE, 

2014). Nessa abordagem de sala de aula invertida, o espaço da sala de aula serve para atividades 

práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratório e outras 

atividades, sob a mediação do professor.  

De acordo com Valente (2014), um dos pilares da sala de aula invertida é que tanto o 

material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula devem 

ser altamente estruturados e bem planejados. Dessa forma, a apropriação do método e das 

ferramentas tecnológicas como o (AVA) é essencial para tornar a aprendizagem do aluno mais 

completa e dinâmica.  

 

4.3.2 Gamificação 
 

O termo gamificação se refere ao uso de elementos do projeto de jogos em contextos 

não-jogo (TENÓRIO; GÓIS; JUNIOR, 2016). Em outras palavras, se refere a utilização de 

estratégias de jogo como entretenimento, no entanto, não se faz apenas por diversão, mas sim, 

possui algum objetivo educacional específico. Dessa forma, a gamificação é uma estratégia que 

cresce exponencialmente em vários campos, sobretudo na área da educação, com o intuito de 

aumentar o engajamento dos usuários através de ferramentas tecnológicas ou práticas 

tecnológicas (ALVES; MACIEL, 2014).  

Dentro da categoria gamificação, foi citado por alguns professores entrevistados o uso 

de gincanas e jogos com cartão para a revisão de conteúdo antes da prova. Além disso, muitos 

professores comentaram usar o aplicativo Kahoot! em suas aulas. O Kahoot! é uma plataforma 

de aprendizado baseado em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e instituições 

de ensino (KAHOOT, 2019).  

O Kahoot! tem sido amplamente utilizado em instituições de ensino superior. Em um 

trabalho feito na UFF, foi relatado a implementação desta plataforma na disciplina de 

Neurociências como estratégia de revisão de conteúdos antes da prova discursiva. As questões 
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eram elaboradas pelos próprios estudantes, revisadas pelo docente e inseridas na plataforma 

pelo monitor da disciplina. Como resultado, concluiu-se neste estudo que o Kahoot! é uma 

ferramenta dinâmica e valiosa para avaliação, motivação e engajamento dos estudantes no 

processo de ensino-aprendizagem (VENTURINO-PEREZ; SCHIMIDT; SANTOS, 2018).    

A gamificação é mais um exemplo do uso da tecnologia no ensino superior em saúde. 

As abordagens baseadas no uso de dispositivos móveis têm atraído a atenção por parte dos 

decisores políticos e gestores de tecnologia educacional (VIEIRA; CONFORTO, 2015). Além 

disso, na avaliação dos cursos de graduação pelo Ministério da Educação (MEC), um dos 

indicadores utilizados é o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

de ensino-aprendizagem (SINAES, 2017), pois segundo eles, as TICs possibilitam a execução 

do projeto pedagógico de um curso, além de propiciar experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas em seu uso. 

Contudo, é preciso refletir sobre o uso das TICs na educação, uma vez que, por serem 

ferramentas de fácil uso e acesso, poderiam atrair os alunos por simplificar o esforço cognitivo 

e dedicação ao estudo, dependendo da sua proposta de uso pelo professor. Por isso, o uso 

equilibrado das ferramentas tecnológicas e de estratégias pedagógicas é essencial no processo 

de ensino aprendizagem. Dependendo do seu uso, as TICs podem auxiliar o cumprimento dos 

objetivos educacionais de determinadas disciplinas ou aulas. 

A aprendizagem móvel (Mobile Learning ou m-learning) é uma nova forma de 

aprender utilizando tecnologias móveis. Segundo a UNESCO, as tecnologias móveis são 

dispositivos digitais, facilmente portáteis, de propriedade do indivíduo e não da Instituição, com 

capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia (p. ex., telefones celulares, tablets e 

leitores de livros digitais) (UNESCO, 2013). Apesar da proposição sugerida pela UNESCO, é 

necessário considerar que a sociedade é desigual e nem todos os alunos possuem dispositivos 

móveis para utilizar para o estudo. Porém, se essa ferramenta estiver disponível, ela tem um 

grande potencial de melhorar a forma de ensinar do professor e a forma que o estudante adquire 

o conhecimento. 

Tendo em vista as mudanças da sociedade contemporânea, existe uma necessidade em 

se investigar como as tecnologias podem auxiliar no processo ensino aprendizagem. No 

presente estudo, alguns professores relataram tentar fazer o uso de alguns recursos alternativos 

de informática, porém ainda encontram dificuldades em sua implementação. Os motivos foram 

a escassez de recursos no campus e a baixa adesão dos alunos, por não saberem utilizar a 

tecnologia para o estudo.  
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O desconhecimento dos alunos sobre o uso das tecnologias para estudar pode parecer 

contraditório, visto que eles seriam os nativos digitais, pois já nasceram com acesso a 

smartphones e a internet. No entanto, esse é um ponto interessante que surgiu durante uma 

entrevista. A professora relatou ter proposto a turma o uso de uma plataforma digital em sua 

disciplina para compartilhar materiais e interagir em um fórum online para sanar dúvidas. Como 

resultado, a turma se mostrou resistente a proposta ao não querer sair de sua zona de conforto, 

além de não saber usar a plataforma sugerida:  

 
 

Eles não têm autonomia de fazer o uso mais apropriado daquela ferramenta para o seu 
próprio aprendizado. Precisa ser tudo muito mastigado. Faça isso, faça aquilo. [...] Ele 
precisa de tutoria, de ser explicadas nos mínimos detalhes, e eu esperaria muito mais 
dinamismo, autonomia, que o aluno inclusive me ensinasse a fazer isso, [...]. É uma 
geração que domina a tecnologia, mas domina desde que aquilo se mostre útil e 
funcional para ele no cotidiano. Você não acha isso uma contradição absurda? Então 
é uma coisa que me inquieta muito. 

 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF do quadriênio 2018-2022 prevê o 

uso de métodos ativos de ensino e de TIC como, por exemplo, a aprendizagem móvel, sendo 

esta uma demanda interna da instituição. Este documento se baseia em demandas 

governamentais como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 (UFF, 2017), 

assim como diversos Decretos e Portarias do MEC. A aplicação destes métodos é avaliada na 

visita in loco do MEC aos cursos de graduação e, por fim, a incorporação de TICs nas práticas 

educativas foi apontada pela UNESCO como um dos desafios para o ensino superior no Brasil 

no decênio 2010-2020 (UNESCO, 2012). Apesar de todas essas demandas, o uso de TICs deve 

ser mais discutida, a fim de desenvolver formas de incorporá-las em sala de aula.  

 

4.3.3 Criação de material didático 
 

Os professores relataram que criam materiais didáticos para o ensino em suas 

disciplinas. Uma professora relatou o desenvolvimento de um material contendo imagens de 

estruturas anatômicas onde os alunos deveriam correlacionar o nome da estrutura com as suas 

características. Outra professora relatou que, além de desenvolver uma apostila com figuras das 

estruturas de cabeça e pescoço, ela também utilizou peças humanas sintéticas para mostrar as 

características dessas estruturas. Ainda considerando o material didático para aulas práticas, 

uma professora mencionou usar aparelhos ortodônticos para fazer uma demonstração durante a 

aula. Durante o processo, ela mostra o passo a passo de como montar um aparelho. Após sua 

exposição, os alunos repetem esta prática, criando o próprio aparelho ortodôntico.  
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De acordo com Fonseca et al. (2008), a demonstração é um procedimento que fornece 

informações sobre a natureza da habilidade a ser desempenhada. A demonstração prática é 

essencial no processo de ensino aprendizagem para a consolidação do conteúdo aprendido. 

Dessa forma, no processo de aquisição de habilidades motoras, a demonstração e a instrução 

verbal são as formas mais comuns de compartilhar esse conhecimento.  

Os estudos mostram que a associação entre a demonstração e a prática mental é uma 

estratégia interessante na aquisição de habilidades motoras (FONSECA et al., 2008). Portanto, 

os materiais criados para a consolidação do conhecimento, além de demonstrações práticas, são 

imprescindíveis no processo de ensino aprendizagem.  

Essa prática de desenvolver materiais para os alunos visualizarem as estruturas está 

intrinsecamente ligada aos primeiros níveis de desenvolvimento cognitivo proposto pela 

Taxonomia de Bloom (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001), que envolvem lembrar, 

compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos. Estes são os primeiros passos para a 

construção do conhecimento, e tendo esta base, é possível estimular os níveis mais altos do 

desenvolvimento cognitivo, como a resolução de casos clínicos e, em último nível, a própria 

criação e produção por parte do aluno. 

 

4.3.4 Trabalhos em grupo 
 

O trabalho em grupo foi citado com frequência pelos professores como recurso 

utilizado em sala de aula. As situações mais comuns foram a discussão de casos clínicos durante 

a aula, a resolução de algum caso clinico e o uso da metodologia de aprendizagem baseada em 

equipes (ABE, também conhecido como TBL, ou Team Based Learning).  

A discussão de casos clínicos é uma estratégia utilizada pelos professores para 

exemplificar os conteúdos teóricos expostos em sala de aula, através da apresentação de casos 

clínicos de pacientes reais, relatos ou de personagens de filmes e séries. 

Por sua vez, na resolução de casos clínicos, os alunos foram convidados a desenvolver 

estratégias para solucionar o caso proposto, criando caminhos terapêuticos diferentes para a 

resolução do problema. Essa abordagem se aproxima dos níveis mais altos de desenvolvimento 

cognitivo da Taxonomia de Bloom (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001), na qual o aluno é 

estimulado a analisar a situação, avaliar os fatores que envolvem aquele processo e por fim, 

criar uma solução para o problema.  

Para a resolução de casos clínicos, os professores comentaram que utilizam casos 

clínicos nas quais, em grupo, os alunos precisam construir estratégias de solução daquela 
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situação problema. Um exemplo desse tipo de atividade é o planejamento de um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS). A partir dos conhecimentos prévios adquiridos na disciplina, os 

alunos criam um projeto terapêutico para o paciente em questão, apresentam para a turma e 

precisam justificar as suas escolhas.  

Outra atividade em grupo comumente relatada pelos professores foi a construção de 

questões referente ao tema da aula. Em grupo, os alunos propõem algumas questões e, após a 

correção do professor, as questões passam para o grupo seguinte. Nesse rodízio de perguntas, 

o próprio grupo que montou a questão as corrige e discute ao final da atividade. O professor 

que aplica essa dinâmica relatou que ela estimula a leitura dos textos e o estudo prévio para a 

construção das questões.  

A atividades em pequenos grupos é comumente utilizado em sala de aula. Segundo 

Costa (2014), a eficácia dessa abordagem é vista no campo da educação, na qual a interação 

entre os membros do grupo promove a troca de conhecimentos e novas possibilidades de 

aprendizado. Para que a atividade em grupo seja eficaz, é necessário respeitar um conjunto de 

princípios essenciais e garantir as condições apropriadas para a transformação dos grupos em 

equipes eficazes. 

Ainda segundo o autor, um grupo e uma equipe têm em comum ser um conjunto de 

indivíduos que colabora para um interesse em comum. No entanto, para ser uma equipe, além 

desse requisito básico, os integrantes colaboram para atingir objetivos específicos comuns, além 

de serem interdependentes e terem funções especificas dentro do grupo. Por fim, é importante 

que na equipe haja um sistema de regras sociais, colaborando para atingir a melhor eficácia da 

mesma (COSTA, 2014). 

Os pesquisadores Cirineu; Fiorati e Assad (2016) fizeram uma reflexão sobre a 

utilização de grupos em sala de aula e suas contribuições no processo de ensino aprendizagem 

na prática profissional, inseridos na graduação de Terapia Ocupacional. No estágio 

supervisionado, foram feitas leituras em sala de aula, vivências grupais, dinâmicas, jogos 

teatrais, músicas e encenações. O estudo concluiu que as técnicas grupais podem facilitar o 

aprendizado de temáticas relacionadas às próprias práticas grupais e até mesmo em outras 

disciplinas, com o intuito de oferecer um instrumento que permita a vivência dos estudantes 

frente às relações e interações humanas. Assim sendo, a associação dos recursos didáticos, 

quando feitas de forma adequada, pode proporcionar uma aprendizagem ainda mais efetiva. 

As atividades propostas pelos professores em sala de aula corroboram com os 

princípios das metodologias ativas de ensino. Um dos princípios importantes é o protagonismo 

discente, na qual o aluno é o sujeito ativo, não recebe meramente o conhecimento passivamente. 
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Além disso, segundo Diesel; Baldez e Martins (2017), o método ativo é um processo que visa 

estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar 

possíveis situações para a tomada de decisões.  

Dentro da categoria trabalhos em grupos, também foi citado a utilização das 

metodologias ativas em sala de aula, algumas de forma adaptada. Uma professora relatou que 

aplica alguns conceitos dos métodos ativos, mas não utiliza as “caixinhas prontas”, se referindo 

aos métodos fechados. Como exemplo, o uso do ABE foi relatado por duas professoras. Neste 

método, os alunos estudam o assunto previamente a aula e, em sala de aula, realizam um teste 

individualmente e posteriormente em grupo. Na última etapa, o grupo discute um caso clinico 

relacionado ao tema da aula, chegando a um consenso para buscar a melhor solução daquele 

caso (PAIVA et al., 2016a; UEN; SANTOS, 2018). 

 

4.3.5 Aproximação com a realidade 
 

A proposta de ensino que se aproxima a realidade dos alunos foi unânime na fala dos 

professores. Eles citaram exemplos de sala de aula nos quais se mostrou casos reais ou os 

próprios alunos falaram de situações que aconteceram consigo ou com conhecidos, além de 

notícias e outros exemplos do dia a dia. Com isso, o professor relata que o aluno participou e 

interagiu mais durante a aula, demonstrando um maior engajamento quando este tipo de 

abordagem foi utilizado.  

A aproximação do conteúdo com a realidade sugere uma prática de aprendizagem 

significativa, com o intuito de resgatar o que o aluno já possui de conhecimento prévio, 

associando com um conhecimento novo. Dessa forma, a aprendizagem significativa contrasta 

com a aprendizagem mecânica, uma vez que, na última, a nova informação não interage com 

informações já existentes na estrutura cognitiva do aluno (DARROZ, 2018). No entanto, para 

Ausubel, essas duas formas de aprendizagem se complementam, pois a mecânica pode levar a 

primeira (AUSUBEL, 2000). Logo, uma atividade prática pode remeter à teoria aprendida em 

sala de aula, tornando o aprendizado mais completo. 

Ainda segundo Ausubel, essa aprendizagem tem como características a não 

arbitrariedade, que se refere à lógica e relevância do conteúdo a ser aprendido, e a garantia do 

sujeito expressar a essência da nova informação com as próprias palavras (AUSUBEL, 2000). 

Logo, as informações transmitidas na aula devem ser bem planejadas, a fim de atingir o melhor 

aproveitamento do aluno para alcançar o aprendizado.  
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Darroz (2018) salienta que Ausubel sugere que, para facilitar a aprendizagem 

significativa, recomenda-se utilizar organizadores prévios, que correspondem a materiais a 

serem propostos antes da utilização do material de aprendizagem. Em outras palavras, esses 

organizadores são materiais introdutórios apresentados antes do professor compartilhar o 

conhecimento, servindo com uma ponte do que já sabe e o que se vai aprender, trabalhando 

como pontes cognitivas. 

Para uma melhor exemplificação desse organizador prévio, Moreira (2008) cita que 

Ausubel, ao trabalhar um conteúdo que se tratava de propriedades metalúrgicas do aço-carbono, 

utilizou um organizador tipo expositivo, uma vez que esse conhecimento não era familiar entre 

os alunos. Nessa exposição, Ausubel enfatizou as principais diferenças e similaridades entre 

metais e ligas metálicas, suas vantagens e limitações e as razões de fabricação e uso das ligas 

metálicas. Esse material prévio tinha como finalidade se relacionar com o texto subsequente e 

relacionar a estrutura cognitiva do aluno.  

Com isso, é possível inferir que a aproximação e uma apresentação prévia do conteúdo 

pode ser benéfica para a consolidação do aprendizado. Essas informações prévias devem seguir 

alguns princípios como: mostrar a relevância do conteúdo, dar uma visão geral do material em 

um nível mais alto de abstração, salientando as relações importantes. Ainda, prover elementos 

organizacionais inclusivos e destacar o conteúdo especifico do novo material, estimulando a 

assimilação significativa do novo conhecimento (MOREIRA, 2008). 

Esta categoria de aproximação está em consonância com o que é preconizado no Art. 

3° da LDB de 1996, na qual define que o ensino deve ser ministrado em princípios como a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Além disso, no inciso XI, é citado 

como um dos princípios da educação, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais (BRASIL, 1996b), mostrando-se a importância de trazer o aluno para a 

realidade em que irá presenciar. Além disso, nas DCNs que regem a graduação em 

Fonoaudiologia, atualizada recentemente em 2018, preconiza a formação articulada com as 

experiências da realidade (BRASIL, 2018). 

Dentro da nova Resolução que determina as LDBs do curso de Fonoaudiologia, consta 

no capítulo 5 as competências especificas que um fonoaudiólogo deve possuir. O Art. 18° inciso 

XII menciona: 
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[...] conquistar autonomia pessoal e intelectual necessárias para empreender contínua 
formação pessoal. O perfil do egresso desta profissão deve ter uma formação 
generalista, humanista, critica e reflexiva, pautada em princípios éticos e bioéticos, 
para atuar no processo de saúde-doença-cuidado. (BRASIL, 2018). 

 
 

 

Um grande diferencial desta nova DCN é a preconização e a ênfase da importância de 

formar profissionais voltados ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2018), sendo um dos princípios gerais dos cursos da área da saúde. Desta forma, a consolidação 

desta base no ensino é capaz de formar profissionais aptos a trabalhar na saúde, gerando 

qualidade nos atendimentos e retribuindo à comunidade.  

 

4.4 Uso de metodologias ativas pelos professores 
 

Existem equívocos por parte dos professores sobre o que são metodologias ativas 

(MAs). Quando questionados, eles relatam não fazer uso das metodologias ativas, quando na 

realidade em suas falas mostra que eles estão aplicando técnicas que se baseiam nos princípios 

das metodologias ativas. É possível que isso seja consequência do seu desconhecimento sobre 

a definição exata do termo metodologias ativas, como pode ser exemplificado neste relato:  

 
 

Então eu acho que na área da saúde, pelo menos o que eu mais ouço e acho que as 
pessoas ouvem é TBL e PBL, [...]. Então eu não acho que eu aplico nada disso na 
verdade, mas eu tento pegar alguns conceitos do tipo trabalhar em grupo, o aprender 
em grupo. 

 
 

Nas metodologias ativas, o professor passa de detentor dos saberes para aquele que 

estimula o aluno a buscar o seu próprio conhecimento, além de instruí-los sobre como fazê-lo. 

No Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância, as metodologias 

ativas são definidas como estratégias pedagógicas que tem como intuito tornar o estudante 

protagonista no processo de ensino-aprendizagem (MILL, 2018).  

Atualmente, as metodologias ativas são consideradas tecnologias que proporcionam o 

engajamento dos alunos, proporcionando o desenvolvimento da sua capacidade crítica e 

reflexiva. Segundo este mesmo dicionário, o papel dos professores neste processo é orientar a 

aprendizagem com base nos objetivos a serem atingidos (MILL, 2018). Desta forma, o 

professor passa a ser uma ponte, mostrando aos alunos a maneira de chegar ao conhecimento, 

dando instruções, ao invés de entregar o conhecimento totalmente formulado. Com isso, a 

formação do professor para atuar como mediador do conhecimento deve ser estimulada e 

incentivada. 
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Os fundamentos das metodologias ativas de ensino caminham nessa direção, de 

promover a autonomia dos estudantes. Berbel (2011) afirma que a implementação das 

metodologias ativas pode vir a favorecer uma motivação autônoma dos estudantes, quando 

fortalece a percepção do aluno sobre ser a origem da própria ação, além de poder escolher os 

caminhos possíveis para o desenvolvimento de respostas ou soluções para as problematizações 

propostas em sala de aula. A autora também afirma que as metodologias ativas possuem o 

potencial de despertar a curiosidade do aluno, além de aumentar o engajamento em relação as 

novas aprendizagens (BERBEL, 2011). 

As metodologias ativas trazem o pressuposto da ideia de educação problematizadora, 

em oposição à noção de educação bancária onde o professor deposita no aluno todo o 

conhecimento. Paiva et al. (2016) afirmam que o caminho da educação problematizadora 

implica que o educando possa desenvolver seu processo de compreensão e captação do mundo 

em sua relação com a realidade em transformação. 

As metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, 

trazendo situações reais ou simuladas, com o intuito de solucionar os problemas que podem vir 

a acontecer na prática social (BERBEL, 2011). Desta forma, o aluno é capaz de associar a teoria 

com a prática, além de ver a aplicabilidade dos conceitos estudados nas aulas teóricas. Com a 

problematização, os alunos são instigados a buscar as informações mais relevantes para 

solucionar os problemas, tornando-o construtor do seu conhecimento, além de gerar autonomia 

no processo. 

As metodologias ativas se inspiraram nos ideais de John Dewey. Nascido no fim da 

década de XIX, foi um filósofo e pedagogo norte-americano que influenciou fortemente na 

pedagogia contemporânea, inspirando o movimento da Escola Nova, nas décadas de 20 e 40, 

liderado por Anísio Teixeira no Brasil. A educação progressiva de Dewey acreditava que apenas 

uma mudança em termos educacionais poderia suscitar uma reforma social. Além disso, um 

outro aspecto estruturante no pensamento de Dewey era a equivalência estabelecida entre viver, 

aprender e crescer (BRANCO, 2014). Desta forma, o autor defendia que a educação 

possibilitava uma reestruturação interna do indivíduo, trazendo uma transformação e 

crescimento. 

O ideal de Dewey se contrapôs a educação tradicional vigente na época, no qual o 

professor transmitia todo o conhecimento que sabia e o aluno precisava captar todas as 

informações. Dewey defendia os princípios de iniciativa, originalidade e cooperação para 

liberar as potencialidades dos indivíduos para uma ordem social a ser progressivamente 

aperfeiçoada, como forma de superar as práticas no método tradicional (BERBEL, 2011). 
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O ensino em saúde está visando cada vez mais a formação de profissionais que 

possuam conhecimentos e competências para uma prática de educação libertadora, com o 

intuito de formar uma pessoa ativa e apta a aprender a aprender (MITRE et al., 2008), 

garantindo um atendimento eficaz e uma visão holística do paciente. 

Para a formação de um estudante com esse perfil, ele deve ser estimulado a se 

responsabilizar por adquirir e construir conhecimentos, compreendendo como esse 

conhecimento será aplicado em sua futura atuação (KRUG et al., 2016). Com isso, as 

metodologias ativas de ensino demandam que o discente busque os conhecimentos, que além 

de promover uma reflexão sobre o assunto, tornam significativas as informações adquiridas 

(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Esse processo de ensino aprendizagem envolve muitos fatores devido ao seu 

dinamismo. As metodologias ativas de ensino não funcionam em um processo horizontal como 

no modelo tradicional em que o docente é o sujeito que possui o conhecimento e o transmite 

para os estudantes. Na metodologia ativa, diversos fatores como a tutoria do docente, a 

participação dos estudantes, a discussão em grupo, as reflexões geradas a partir do 

conhecimento e sua aplicação tornam o processo circular, onde há trocas que resultam em 

aprendizagem. A soma de todos os elementos que se relacionam no processo educativo leva a 

construção do conhecimento (MITRE et al., 2008). 

Para além dos princípios das metodologias ativas, é necessário considerar que as 

metodologias de ensino e aprendizagem partem de uma concepção de como o sujeito aprende 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). A partir disso, é necessário fazer uma reflexão sobre 

a maneira mais eficaz de construir o conhecimento e este gerar transformações no aluno, com 

enfoque no ensino e não na metodologia propriamente dita. No relato de um professor, é 

possível perceber essa visão: 

 
 

Eu tenho uma preocupação em relação as tais metodologias ativas, o por quê que se 
busca as metodologias ativas de ensino aprendizagem. Porque se constata que o 
modelo tradicional de ensino não atinge os seus objetivos. Agora se entre uma coisa 
e outra não questionar o que eu ensino, nem um nem outro têm sentido.[...] Ensinar o 
velho com a roupagem do novo. 

 
 

A partir desse relato, é possível inferir que o que vai ser ensinado é mais importante 

do que o método propriamente dito. Portanto, é preciso atualizar o conhecimento e buscar 

formas mais eficazes de ensiná-los. Este mesmo professor relatou os pontos fundamentais na 

sala de aula, sendo elas a proatividade do aluno, a interação do docente e a diminuição da 
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verticalização da relação professor-aluno. Portanto, mais estudos sobre o uso das metodologias 

ativas no ensino superior devem ser realizados, uma vez que o ensino vai para além do método.  

 

4.5 Relação professor-aluno 
 

Buscou-se entender como é a interação aluno-professor e se existe alguma hierarquia 

nesta relação. Para tanto, foi perguntado aos professores como é a sua relação com os alunos. 

A maioria relatou ter uma boa relação com os seus alunos, contudo uma análise mais profunda 

desta relação não poderá ser feita, sendo uma limitação do presente estudo, visto que os alunos 

também deveriam ser entrevistados para uma análise mais fidedigna. 

Entre os relatos, um professor afirmou que busca ser mais imparcial com os seus 

alunos, enquanto outro professor relatou que a relação de aproximação é relativa, uma vez que 

existem turmas e alunos que buscam ter mais contato com o professor e, como consequência, 

nestes casos a relação aluno-professor seria melhor. Também foi relatado sobre a importância 

de conquistar o respeito do aluno e não fazer isso através da imposição.  

Em um estudo feito com 1.406 estudantes de instituições públicas e particulares, foi 

utilizado o Inventário de Habilidades Sociais Educativas do Professor Universitário, o qual 

continha 10 itens. Como resultado, observou-se que os docentes oferecem suporte social (SS) 

aos alunos, este definido como a qualidade da relação estabelecida com o outro, mantendo 

amizades, a empatia e a solidariedade para com os discentes (SANTOS et al., 2019).  

No entanto, na visão dos alunos deste estudo, os professores de instituições particulares 

ofereciam mais SS comparado às públicas e os professores supervisores de estágio ou de 

pesquisa disponibilizavam mais SS do que os demais professores (SANTOS et al., 2019). Estes 

dados impactam diretamente na relação aluno-professor, além de ser um fator para a evasão dos 

alunos na universidade e a diminuição da saúde mental dos estudantes. 

Esse suporte social corrobora com as características ideais do papel do professor nas 

metodologias ativas. Berbel (2011) afirma que o professor deve adotar as perspectivas do aluno, 

acolher seus pensamentos, sentimentos e ações, sempre que manifestados. Dessa forma, o 

professor deve apoiar o desenvolvimento motivacional do aluno e a sua capacidade para 

autorregular-se. Quando essa transferência e interação acontecem, o processo se torna mais 

eficaz. 

Capalonga e Wildner (2018) confirmam isso, alegando que as metodologias ativas 

despertam a curiosidade quando há a integração do aluno, e ao ser analisada e valorizada pelo 

professor, estimulam nos estudantes sentimentos positivos, de forma que os deixam mais 
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próximos dos estudos e melhoram suas capacidades de autonomia e competência. Com isso, 

essa relação professor-aluno deve ser amigável, a fim de estimular o melhor desempenho dos 

discentes.  

Para Conceição; Schneider e Oliveira (2017), o papel do professor na metodologia 

ativa é mais um orientador, colaborador, incentivador, do que somente um “passador de 

conteúdo”. Dessa maneira, a posição hierarquizada não é tão preconizada neste modelo de 

ensino, uma vez que o professor é um mediador, criando pontes para o aluno assimilar e 

construir o próprio conhecimento, gerando autonomia para a sua própria busca. 

 

4.6 Mudanças da prática docente ao longo dos anos 
 

Todos os professores relataram ter mudado o seu jeito de lecionar ao longo do tempo. 

Huberman (2000) é um autor que estudou os ciclos da vida profissional dos professores e, 

segundo ele, este percurso envolve cinco fases, sendo elas a entrada na carreira, fase de 

estabilização, fase de diversificação ou questionamento, fase de distância afetiva ou serenidade 

e, por fim, a fase do desinvestimento (HUBERMAN, 2000).  

Para cada etapa desse processo, Huberman (2000) define uma média de anos, no 

entanto, não se pode generalizar essa divisão para todos os professores, uma vez que cada 

sujeito é único e passa por vivências particulares a cada um. A entrada da carreira 

compreenderia os três primeiros anos da docência e seria caracterizada pela fase de 

sobrevivência e descoberta do que é o meio acadêmico. A fase de estabilização aconteceria 

quando há um comprometimento definitivo com a docência, além de ser uma fase com tomada 

de responsabilidades.  

Já a fase de diversificação e questionamento ocorre quando o professor começa a 

experimentar novas formas de lecionar e fazer experimentações, no entanto, também podem 

surgir dúvidas sobre a carreira e a profissão. As últimas duas fases ocorrem em média após 25 

anos de carreira, onde a fase de distância afetiva e serenidade é marcada pelo distanciamento 

das lamentações frente à profissão. Por fim, a fase de desinvestimento ocorre quando os 

professores se afastam da profissão e dedicam mais tempo para si (HUBERMAN, 2000). 
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4.6.1 Entrada na carreira 
 

A entrada na carreira, que corresponde de um a três anos, é a que o autor caracteriza 

como sobrevivência, descoberta e exploração. No presente estudo, três professores 

encontravam-se nessa fase da carreira. A maior parte dos professores relatou que quando 

começaram a dar aula eles eram mais conteudistas, visando passar todo o conhecimento que 

possuíam aos alunos. Alguns eram exigentes a ponto de cobrar todos os detalhes sobre o que 

foi ensinado, fazendo avaliações rígidas e conteudistas.  

 Sabe-se que essa visão inicial mais conteudista pode ter sido influenciada pela 

forma como o professor foi ensinado. Miranda, Nova e Leal (2019) afirmam também que os 

professores normalmente assumem como referência para a sua prática docente uma projeção da 

sua experiência passiva em sala de aula. No estudo de Besutti; Redante e Fávero (2017) sobre 

a formação e construção da identidade docente, percebeu-se que esta resulta de influências 

familiares e de professores que foram marcantes em suas vidas. 

Tardif e Raymond (2000) também afirmam que o saber profissional do professor está 

na confluência de várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição e dos outros companheiros de trabalhos. Logo, as influências internas 

e externas são internalizadas inconscientemente, de forma que os exemplos de professores e as 

formas que eles transmitiam o conhecimento se perpetuam durante o decorrer da própria prática.  

Dessa forma, se a maneira como o professor aprendeu for mais conteudista, é possível 

que ele reproduza este fazer em suas aulas. Varela (2013) afirma que essa visão mais 

conteudista vem de uma perspectiva histórica e tradicional, inspirada nas organizações militares 

e fabris, onde o modelo de escola tradicional desenvolveu-se ao longo do século XIX. Segundo 

o autor, a característica principal deste tipo de gestão era a ordem externa e a disciplina 

normativa, sendo ela linear, vertical e normativa. 

De acordo com Saviani (2008), neste modelo tradicional as iniciativas cabiam ao 

professor e as escolas eram organizadas em forma de classes, cada uma contando com um 

professor que expunha as lições e os alunos acompanhavam atentamente. Após a exposição do 

conteúdo, o professor aplicava os exercícios e os alunos deveriam resolvê-los 

disciplinadamente. Varela (2013) afirma que nesse modelo, os materiais eram repletos de 

conteúdos informativos e conceituais, fragmentados de forma a serem mais facilmente 

memorizados. 

Para verificar se os conteúdos foram apreendidos fielmente pelos estudantes, cabia ao 

professor preocupar-se em controlar se os alunos possuíam os materiais didáticos para essa 
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memorização (VARELA, 2013). É possível perceber que esse modelo tradicional ainda se 

perpetua em muitas instituições de ensino e em diferentes níveis de ensino. Contudo, esse foco 

no conteúdo não estimula o pensamento crítico reflexivo do aluno e nem promove a autonomia 

e sua participação no processo de ensino aprendizagem, uma vez que ele apenas recebe 

passivamente as informações.   

Nesse processo de ensino aprendizagem, o aprendizado deve ser estimulado no aluno. 

Dias e Volpato (2017) em seu livro Práticas Inovadoras em Metodologias Ativas, cita os quatro 

pilares da educação, que norteiam o ensino. São eles: aprender a ser, a conhecer, a viver juntos 

e a fazer. O aprender a ser se refere ao desenvolvimento da personalidade; o aprender a conhecer, 

com o intuito de beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida; 

aprender a viver juntos, que corresponde a capacidade de compreender o outro e trabalhar em 

grupo e, por fim, o aprender a fazer, desenvolvendo competências e habilidades para a aplicação 

do conhecimento. 

Todos esses pilares estão presentes nos princípios das metodologias ativas, que visam 

uma formação mais integral do aluno. 

 

4.6.2 Fase de estabilização 
 

Uma professora relatou que no início da docência ela tinha uma postura diferente para 

dar aula e se via como uma professora em cima de um pedestal, não deixando os alunos 

chegarem perto dela, devido ao medo, a inexperiência e por ser muito jovem. Segundo Freire e 

Fernandez (2015), esta tensão de início de carreira é comum para todos. O estudo desenvolvido 

por eles atesta que as principais dificuldades enfrentadas por estes docentes novatos estão 

relacionadas à insegurança didática, ao valor dado ao apoio (ou não) dos colegas de trabalho e 

ao número de atividades desempenhadas. 

Estes fatores são superados com o tempo de exercício da profissão, porém, através de 

tentativas e erros, os professores vão criando seu jeito de lecionar. Essa experiência ao longo 

da docência pode ser exemplificada com o seguinte depoimento: 

 
 

Então os primeiros anos foram aulas mais conteudistas, mais expositivas, e uma 
preocupação muito grande com o conteúdo. Então talvez os primeiros cinco anos da 
minha carreira tiveram esse olhar. Depois, com uma certa maturidade, eu percebi que 
minhas aulas foram mudando, foram ficando mais interativas, menos conteudistas. 
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Conforme propõe Huberman (2000), essa transformação das aulas, vinda com o 

amadurecimento profissional refere-se à fase de estabilização, que acontece entre quatro a seis 

anos de carreira, em média. Segundo o autor, essa fase caracteriza-se como estágio de 

consolidação pedagógica, de sentimento de competência e segurança. É nessa fase também que 

ocorre o comprometimento com a carreira docente e aumenta a preocupação com os objetivos 

didáticos. Considerando o tempo de docência, entre os entrevistados, haveria quatro professores 

nesta fase. 

 

4.6.3 Diversificação e questionamento 
 

Na terceira fase de diversificação ou questionamentos, que aconteceria entre sete a 25 

anos de docência, é a ocasião em que o professor se encontra em um estágio de experimentação, 

de motivação e de busca por novas práticas, tornando-se mais crítico. Havia 10 professores que 

estavam passando por essa etapa e muitos deles afirmaram estar revendo as suas próprias 

práticas pedagógicas. Foi citado por eles a busca em passar o que é necessário e essencial do 

conteúdo, além de focar no desenvolvimento de habilidades e competências pelos alunos. 

Por outro lado, esta também pode ser uma fase de questionamentos, gerando uma crise 

no professor, seja pela monotonia do cotidiano da sala de aula, seja pelo desencanto causado 

por fracassos em suas experiências ou por reformas estruturais (HUBERMAN, 2000). É 

possível exemplificar essa fase de questionamento, com um relato pontual de uma professora 

que leciona há nove anos na UFF: “Acho que atualmente um desafio é o cansaço. Estou cansada, 

da docência, estou cansada da sala de aula, tenho refletido sobre isso. Então esse é um grande 

desafio meu, tentar me manter motivada para estar nesse espaço [...]” 

As fases 4 e 5 que Huberman (2000) propõe, de distância afetiva ou serenidade e 

desinvestimento, as quais compreenderiam de 25 a 35 anos e de 35 a 40 anos de carreira, 

respectivamente, não serão discutidas, uma vez que os professores participantes deste estudo 

não se encontravam nestas fases. 

 

4.7 Desafios da prática docente 
 

A prática docente universitária é um assunto muito discutido na literatura nos tempos 

atuais e, nessa vivência, foram citados alguns desafios como: deficiência de formação 

pedagógica, que engloba a didática, as formas de avaliar o aprendizado e dificuldades na 

apropriação das TICs e em engajar os alunos em sala de aula. 
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4.7.1 Formação docente 
 

A formação pedagógica para o exercício da docência é deficiente, mesmo para quem 

cursou licenciatura ou teve uma formação mais voltada para a didática. Corroborando com esses 

relatos, uma pesquisa qualitativa feita por Júnior e Cavaignac (2018) com o objetivo de 

cartografar a formação, as práticas e os saberes dos professores do curso de licenciatura de uma 

universidade federal, constatou que existe uma insuficiência de formação pedagógica dos 

docentes.  

Além disso, a falta de tempo para buscar capacitação docente e a falta do incentivo a 

essa capacitação é comum entre os professores, como exposto abaixo: 

 
 
Eu gosto de dar aula, mas me incomoda que eu não tenha tido uma preparação para 
isso. E a minha pós-graduação não me preparou também. [...] A gente tem tanta coisa 
para fazer, tanta coisa para cumprir, tem que publicar, tem que pedir fomento [...] e aí 
a gente acaba não destinando tempo para a gente se formar como professor. [...] Existe 
muito pouco estímulo tanto na pós-graduação quanto na universidade pra gente 
continuar se desenvolvendo, aprendendo, então esse é um ponto. [...] a gente tem tanta 
cobrança de tanta outra coisa, que invariavelmente você falar sobre educação, sobre o 
ensino, dificilmente não fica em segundo plano. 

 
 

Mais uma vez é enfatizada a formação deficiente dos professores para lecionar na 

universidade. Muitos professores tiveram em sua graduação a iniciação científica e/tecnológica 

e caminharam para a pesquisa, no mestrado e doutorado. Como citado anteriormente, essa 

formação é voltada para fazer pesquisa e não para a docência. Nota-se a contradição no processo 

de seleção para o ingresso do docente no meio universitário, onde é exigido o título da pós-

graduação stricto sensu, porém não há formação apropriada para o exercício da docência.  

Logo, a falta de incentivo, associado a falta de tempo dos professores, resultam em 

uma formação docente deficiente. Na UFF, a PROIAC oferece capacitação aos docentes, tanto 

em seu ingresso na instituição durante o período de estágio probatório, quanto no início dos 

semestres letivos. Entre os docentes entrevistados neste estudo que participaram das oficinas, 

todos manifestaram a importância das ações da PROIAC. Entretanto, apesar do desejo de 

aplicar as estratégias aprendidas nestas oficinas, os professores relataram falta de tempo para 

colocá-las em prática ou ainda não encontraram um momento oportuno para a sua aplicação.  
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4.7.2 Avaliação 
 

Outro aspecto muito citado pelos professores como um desafio foi a avaliação do 

aprendizado dos alunos. De forma geral, os professores utilizam provas e seminários como 

forma de avaliação do conhecimento aprendido. Outras formas de avaliação citadas foram a 

autoavaliação, a participação em sala, portfólio reflexivo, avaliação processual e avaliação da 

prática, em disciplinas com aulas práticas. Nas entrevistas percebeu-se uma grande preocupação 

dos professores em avaliar o processo de aprendizagem por uma forma alternativa a tradicional 

avaliação única pela prova. Entre os professores que utilizam a prova, alguns reconheceram que 

ela não seria a melhor estratégia, no entanto, três professores relataram que aplicam prova por 

ser uma exigência acadêmica, apesar de não concordarem com essa forma de avaliação. 

No Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, está disposto no Art. 97° do 

capítulo Avaliações Regulares a obrigatoriedade de haver, para cada disciplina, pelo menos 

duas verificações obrigatórias, uma avaliação de segunda chamada e uma de verificação 

suplementar (UFF, 2015). Ainda, o Art. 94° deste mesmo capítulo relatada que as avaliações 

obrigatórias devem ser distribuídas de maneira uniforme ao longo do período letivo, a critério 

do docente responsável da disciplina. Elas podem ser feitas na forma de provas e/ou trabalhos; 

escritas e/ou orais; teóricas e/ou práticas ou de outras formas, a critério do Departamento de 

Ensino (UFF, 2015). Logo, a prova não é uma exigência acadêmica da instituição, conforme 

relatado em algumas entrevistas.  

Os professores que tentam mudar a prática de avaliação formal através de provas, 

possuem como desafio como avaliar de uma forma que contemple as habilidades requeridas 

para aquela disciplina. Uma professora relatou que ainda tem dificuldades em formular questões 

de avaliação e citou que elaborar uma prova não é uma tarefa fácil. (NETA; JUNIOR, 2017), 

em sua pesquisa com professores do curso de Pedagogia, constatou o desconhecimento de 

alguns docentes do conceito de avaliação e estes acreditavam que correspondia à verificação de 

aprendizagem, através de provas e trabalhos. Desta forma, é possível constatar como a falta de 

formação por parte dos professores pode ter um impacto direto sobre o aprendizado dos seus 

alunos.  

O termo avaliação possui uma multiplicidade de sentidos, muitas vezes caracterizado 

como o ato de julgar e dar valor a aula. Borges et al., (2014) afirmam que a mudança do processo 

de avaliação no ensino superior tem encontrado obstáculos e resistência por parte dos 

professores. Esses fatores podem ser justificados pelas limitações na formação didática dos 
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professores, rigidez na estrutura curricular, sobrecarga de funções e, consequentemente, falta 

de motivações para discutir sobre metodologias melhores para a avaliação.  

Para Santos (2016), as formas de avaliação formativa e somativa se diferenciam nos 

seus propósitos e princípios. Na proposta formativa, o objetivo é fornecer evidência 

fundamentada e sustentada de forma a agir para apoiar o aluno na sua aprendizagem. Com isso, 

o professor passa a mediar o conhecimento, sendo uma referência para consulta. Na proposta 

somativa, o objetivo é descrever e dar conta do que o aluno aprendeu e é capaz de fazer num 

certo momento, a fim de hierarquizar, selecionar, orientar e cientificar.  

Para Borges et al., (2014), essas duas formas de avaliação podem ser complementares, 

visando conhecer e garantir melhores resultados de processos e programas educacionais. Desta 

forma, a associação dos dois tipos de metodologia de avaliação de aprendizagem torna mais 

completa a formação de um discente dentro da universidade. 

 

4.7.3 Uso de tecnologia em sala de aula 
 

Os professores também citaram o uso de tecnologias em sala de aula como um desafio. 

O maior inimigo do professor na sala de aula seria o celular, conforme citado por um deles. Os 

professores disseram que ainda possuem dificuldades em usar as tecnologias em prol do ensino, 

incorporando-as na sala de aula.   

Pretto e Riccio (2010) afirmam que a formação docente é um processo contínuo, na 

qual o professor pode procurar caminhos de formação que problematizem suas necessidades e 

que permitam dialogar sobre os problemas com que se deparam em seu dia a dia. Além disso, 

com a chegada das TICs no ensino demandam do professor explorar, investigar e se apropriar 

das suas diferentes possibilidades de uso e implicações. 

Nesse processo de aprendizado do professor para apropriação das novas tecnologias, 

pode existir uma troca de conhecimentos entre ele e o aluno, gerando uma interação entre os 

sujeitos do processo. Esse tipo de colaboração mútua pode gerar confiança entre as duas partes, 

configurando um trabalho colaborativo e sem hierarquia.  

Ainda sobre a apropriação das tecnologias, têm-se notado o uso massivo de 

dispositivos móveis nos tempos atuais na sala de aula. Neste âmbito, o conceito de BYOD 

associa-se à utilização do próprio equipamento pelo usuário para realizar suas tarefas. Sugere-

se que ao adotar o seu dispositivo pessoal, o aluno desenvolve uma intimidade com a máquina 

capaz de favorecer seu desempenho, justamente por estar habituado com o manuseio do mesmo 

(HINO; PRZEYBILOVICZ; COELHO, 2019).  
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No PDI da UFF, do quadriênio 2018-2022, é destacado a importância de usar novas 

tecnologias para o ensino, incorporando os saberes e modalidades de ensino alternativos, uma 

vez que mudanças permanentes vêm acontecendo na sociedade. No PDI também é enfatizado 

que a UFF tem como meta fomentar que entre os docentes exista uma busca por técnicas 

pedagógicas de eficácia comprovável, e apoiar sua efetiva implementação, inclusive colocando 

a serviço uma infraestrutura computacional e de mídia que torne exequível o uso pleno da 

tecnologia (UFF, 2017).  

 

4.7.4 Engajar os alunos 
 

Todos os fatores citados anteriormente afetam diretamente a qualidade do ensino, 

configurando o que se passam nas aulas. Muitos professores citaram que o maior desafio 

encontrado na prática docente é cativar a atenção do aluno, manter sua atenção e mobilizar o 

interesse dele pela disciplina. Uma professora citou como maior desafio desenvolver novas 

formas de dar aulas, que sejam mais dinâmicas. Ela acha que o aluno de hoje não está mais 

preparado para a forma tradicional de aula e o tipo de aula vigente. 

É notório que na universidade existem alunos de faixas etárias diferentes e de gerações 

distintas. Logo, as visões e expectativas são distintas entre os professores e os alunos, uma vez 

que são de gerações diferentes. Conforme apontam Comazzetto et al., (2016), a visão e 

concepção sobre a forma de ensinar e a forma de aprender são completamente distintas entre 

professores e alunos. De forma geral, os alunos da geração atual, por terem nascido na era da 

tecnologia, onde tudo é rápido e passageiro, tendem a ter uma atenção mais facilmente 

dispersada.  

Portanto, é necessário encontrar formas de equilibrar as duas partes, aumentando o 

engajamento dos alunos. Segundo Berbel (2011), o engajamento do aluno em relação a novas 

aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 

ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões. Dessa 

forma, essas escolhas influenciarão a consolidação da aprendizagem, o preparando para o 

exercício da prática profissional futura.  

Nos princípios de metodologias ativas, é preconizado essa autonomia e o pensamento 

reflexivo por parte dos alunos. Nessa metodologia, o aluno, por ser o centro do aprendizado, é 

valorizado seus pensamentos, sentimentos e dificuldades. Despertar a sua curiosidade e 

interesse é uma forma de engajar o aluno em aula. 
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Freire (1997) afirma que o educador, quando entregue a procedimentos autoritários ou 

paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do educando, termina por 

igualmente tolher sua própria curiosidade. Dessa forma, estimular a curiosidade de ambas as 

partes é essencial nesse processo educativo. Gerar pensamentos críticos, permitir que os alunos 

questionem, indaguem e construam suas próprias ideias é fundamental na consolidação do 

conhecimento. Portanto, refletir sobre a formação do professor para lidar com todos esses 

fatores é ainda um grande desafio no ensino superior, necessitando de mais estudos na área.  

Cunha (2018) afirma que a docência é uma ação complexa que requer saberes 

disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos. 

Essa pluralidade de saberes e práticas é uma demanda e exigência da universidade do século 

XXI, mas também essencial para legitimar a profissão docente. A integração do currículo novo 

com o antigo, somado às trocas de experiências entre os professores mais novos e os mais 

antigos pode levar a uma construção mais integral do aluno, gerando nele a autonomia e 

despertar seu desejo de usar seus conhecimentos para a transformação da realidade social.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo investigou a prática dos professores que lecionam no curso de 

Fonoaudiologia, estudando o perfil destes docentes e os principais recursos utilizados em sala 

de aula por eles, a partir das propostas de autonomia do aluno e princípios das metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem.  

Conforme apontado na introdução, partiu da hipótese de que a formação pedagógica 

dos professores universitários não os torna profissionais críticos e reflexivos sobre a sua prática 

profissional e não os capacita para promover a autonomia do estudante em seu processo de 

ensino aprendizagem. Tinha como pressuposto a ideia de que essa suposta formação docente 

deficiente resultaria em uma falta de conhecimento sobre estratégias pedagógicas a serem 

utilizadas em sala de aula e, como resultado, o professor teria dificuldades em apresentar o 

conteúdo de forma atrativa aos alunos e a fazê-los pensar criticamente sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, diminuindo o engajamento dos mesmos com este processo. 

O estudo desenvolvido constatou que os professores estão preocupados com a sua 

formação e apontam tanto as deficiências existentes em sua prática docente quanto os seus 

maiores desafios nesse processo. Isso contradiz nossa hipótese inicial e mostra que são 

profissionais críticos e reflexivos com suas práticas, ainda que não seja possível atribuir isso 

completamente à sua formação pedagógica.  

Existe uma contradição na formação pedagógica no magistério superior, a qual postula 

que para ser professor universitário é necessário ter a titulação mínima de doutor para cargos 

de professor adjunto e titular. Para obter essa titulação, é realizada através de formação stricto 

sensu, intrinsecamente ligada à pesquisa. Tal realidade nos coloca diante da seguinte questão: 

o processo de doutoramento, da maneira como é realizado hoje nas Universidades e Instituições 

de Ensino Superior forma para ser professor? Durante as entrevistas realizadas, os professores 

relatam que a pesquisa foi um caminho natural para entrada na docência e, por outro lado, a 

grande demanda de trabalho (que muitas vezes prioriza a pesquisa) dificulta a busca pela 

capacitação docente continuada. 

A suposição de que a formação docente deficiente resulta em uma falta de 

conhecimento sobre estratégias pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula foi verificada 

no presente estudo. Na realidade, os professores conhecem e utilizam muitas estratégias, que 

aprenderam ou com o exemplo de alguém, ou com a própria experiência com o decorrer dos 

anos. Durante os relatos, muitos professores citaram utilizar recursos didáticos diferenciados 

para engajar mais os alunos em sala de aula. Os mais mencionados foram a discussão de casos, 
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utilização de jogos interativos, aproximação com a realidade por meio de aulas práticas e 

vivências em trabalho de campo. Além disso, diversos professores estão propondo atividades 

em grupo para melhorar a interação do grupo e estimular a aprendizagem por pares. Dessa 

forma, embora os professores não tenham relatado fazer o uso de metodologias ativas, muitos 

já o fazem, muitas vezes sem consciência disso.  

Em relação a formação deficiente, os professores também afirmaram sentir falta de 

capacitação para dar aula e que não tiveram preparação para serem docentes. Com isso, eles 

ingressam no meio acadêmico e passam por várias fases na sua carreira, desde as fases iniciais 

de conhecer o ambiente e se apropriar dele, até as fases experimentação de novos recursos e 

repensar a própria prática, até o estágio de questionamento e desinvestimento pela carreira 

docente.  

Durante todo o percurso, o professor encontra diversos desafios, como as maneiras de 

avaliar o desempenho do aluno, o uso das tecnologias em sala de aula e como se apropriar delas 

de maneira que engaje esses alunos da era digital. O estudo contribui para a reflexão sobre a 

formação e capacitação dos professores, que irão construir os conhecimentos com os alunos, 

estes futuros profissionais de saúde. São estes estudantes que levarão seus conhecimentos 

apreendidos para a prática profissional, dando qualidade no atendimento dos seus pacientes e 

usuários dos serviços de saúde. Portanto, formar os professores que formam esses alunos é o 

passo inicial para gerar as transformações desejadas na sociedade. 

Além disso, essa formação de professores deve partir de uma reflexão constante sobre 

a própria prática. Nóvoa propõe que a formação deve passar para dentro da profissão, baseando-

se na aquisição de uma cultura profissional e concedendo aos professores mais experiente um 

papel central na formação dos mais jovens (NÓVOA, 2009). Em outras palavras, essa troca de 

experiência pode contribuir para que o professor recém chegado consiga ter uma base para a 

sua prática docente, além de essa aproximação gerar um senso coletivo de trabalho em equipe. 

Tanto a hipótese de que a formação pedagógica dos professores universitários não os 

capacitaram para promover a autonomia do estudante em seu processo de ensino aprendizagem 

quanto a ideia de que os professores teriam dificuldades em apresentar o conteúdo de forma 

atrativa aos alunos e a fazê-los pensar criticamente sobre o processo de ensino-aprendizagem 

esbarraram no limite do estudo ter sido desenvolvido apenas a partir da investigação da 

realidade dos professores. Em ambos os casos, seria necessário ouvir também os alunos. 

Contudo, seguem sendo questões importantes de serem respondidas e ficam como indicações 

para que mais estudos sejam realizados neste âmbito.  
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