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RESUMO 

 

As vertiginosas mudanças na conjuntura social têm posto em reflexão, de maneira 
contundente, os aspectos relacionados a formação profissional em enfermagem. 
Assim, esta discussão surge mediante a necessidade de considerar os fatores que 
são próprios do trabalho em saúde, tais como a relação intrínseca entre as 
atividades práticas e a teoria, o cuidado holístico, crítico e humanizado, visto que 
estes elementos são essenciais para o apropriado exercício profissional. Nesta 
vertente, o trabalho objetivou investigar a percepção dos docentes do curso de 
graduação em enfermagem sobre a utilização e contribuição das metodologias 
ativas da aprendizagem no processo de formação e desenvolvimento do profissional 
enfermeiro. Trata-se de um estudo de natureza quali-quantitativa, de caráter 
exploratório-descritivo, realizado em um Centro Universitário do Agreste 
Pernambucano. Esta investigação foi composta por duas etapas: na primeira, foi 
utilizado um questionário do tipo Likert com intuito de analisar as práticas 
pedagógicas efetivadas pelos docentes do curso de enfermagem; na segunda, 
foram realizadas entrevistas com alguns docentes, na perspectiva de aprofundar 
questões inerentes a etapa 1. Os dados quantitativos foram avaliados 
descritivamente e apresentados em tabelas e quadros com as frequências relativas 
e absolutas. Para apreciação dos dados qualitativos, foi realizada análise de 
conteúdo, com base no referencial teórico proposto por Minayo e Franco. Os 
resultados demonstraram que os docentes compreendem a relevância das mesmas 
para a formação em enfermagem, entretanto evidenciamos não haver um 
planejamento de um ensino ativo, pelo professor, demonstrando afinidade com a 
transmissão de conteúdos. Os dados apontam na direção de certa fragilidade nas 
práticas de planejamento, seleção de estratégias e métodos de avaliação declarados 
pelos docentes, corroborando a importância da atitude reflexiva constante no campo 
da docência em enfermagem. 

PALAVRAS – CHAVES: Educação superior. Enfermagem. Aprendizagem ativa. 
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ABSTRACT 
 
 
 

As vertiginous changes in the social conjuncture have put in a forceful reflection the 
aspects related to professional training in nursing. Thus, this discussion arose 
through the needs to consider the factors that are proper to health work, such as an 
intrinsic relationship between practical activities and theory, holistic, critical and 
humanized care, since these elements have been essential for an appropriate 
exercise professional. In this section, this study aimed to investigate the professors'  
perception of the nursing undergraduate course on the use and contribution of the 
active learning methodologies in the training and development process of the nursing 
professional. This is a qualitative and quantitative study of an exploratory-descriptive 
nature, which wascarried out at a University Center of Agreste Pernambucano. This 
research was structured of two stages, the first one that the Likert-type questionnaire 
was used without analyzing the pedagogical practices carried out by professors of 
the nursing course, in the second moment, we conducted interviews with some 
professors were carried out, in order to deepen the questions inherent to the stage 1. 
The quantitative data were evaluated descriptively oriented, being published in tables 
with the related and absolute frequencies. Analyzing the qualitative data was 
completed content performed according the theoretical framework proposed by 
Minayo and Franco. The results show that teachers understand their relevance to 
nursing education, however, there is no active teaching planning by the teacher, 
demonstrating affinity with a content transmission. The data are presented in the 
direction of a certain fragility in the practices of planning, selection of strategies and 
evaluation methods declared by teachers, corroborating the importance of the 
constant reflective attitude in the field of teaching in nursing. 
 
KEY WORDS: Higher education. Nursing. Active learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é fruto de inquietações que surgiram a partir da experiência como 

preceptora de estágios de um curso de graduação em enfermagem. Neste contexto, 

foram observadas dificuldades dos discentes em resgatar e contextualizar as teorias 

próprias da enfermagem discutidas em sala de aula, cujo aprendizado mostrou-se 

incipiente na execução das práticas inerentes à assistência em enfermagem. 

Frente ao processo relacional firmado com o aluno, percebi que a utilização 

das metodologias ativas propiciariam aprendizagem mais significativa, posto que os 

discentes são instigados diante das diversas situações a refletir sobre os 

conhecimentos e solucionar os problemas que lhes são apresentados de forma 

contextualizada. Desta forma, os alunos se portam de maneira ativa, autônoma, 

além de mobilizar esforços para efetivamente construir conhecimentos. 

As práticas pedagógicas que condicionam aprendizagem ativa têm tomado 

campo e robustez na atual conjuntura educacional e social, e mesmo diante do 

alargado e pouco eficiente ensino por meio de transmissão e recepção passiva dos 

conteúdos, percebe-se timidamente as mudanças nos currículos e práxis docente. 

Para Abreu (2014), tais mudanças são fundamentais na formação superior em 

saúde, uma vez que estes profissionais exercem suas atividades em um âmbito 

complexo, cheio de circunstâncias e atores envolvidos: pacientes, acompanhantes, 

equipe multidisciplinar, dentre outros. 

É importante que haja uma reestruturação na educação superior em saúde 

que contemple formação acadêmico-científica, na qual o profissional trabalhe a 

integralidade do indivíduo, a ética, o perfil humanitário, a reflexividade e a gestão em 

saúde (FEUERWERKER e SENNA, 2002). Portanto, reitera-se a proposta de um 

processo de ensino e aprendizagem pautado no envolvimento dos sujeitos e no 

estímulo ao pensamento crítico-reflexivo que constitui um ponto de vista mediador 

entre ensino e ação. 

Logo, a ressignificação da concepção ensino e aprendizagem compreende o 

processo relacional que o ancora. De acordo com Anastasiou e Alves (2005, p. 2), 

ensinar “significa marcar com um sinal, que deveria ser de vida, busca e despertar 

para o conhecimento”. Nesta concepção, a autora pontua a intencionalidade do 
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ensino e o estímulo do discente ao desejo de aprender, aprender na perspectiva de 

apropriação do conhecimento, reconhecendo o porquê e para quê se aprende. 

Sobre a aprendizagem, Charlot (2000, p.61) ressalta que: 

 
A ideia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, da relação do 
sujeito com ele mesmo, da relação desse sujeito com os outros que 
coconstroem, controlam, validam, partilham esse saber. 

 
 

 Nesse processo relacional, o aluno desenvolve suas concepções de mundo e 

sua necessidade de aprender para transformar seu contexto. Assim, a mediação 

docente direciona as atividades que proporcionam a mobilização e construção da 

estrutura cognitiva dos estudantes, que devem se posicionar enquanto sujeitos 

ativos, epistêmicos e que desejam a construção e partilha do conhecimento 

(ANASTASIOU; ALVES, 2005; FERNÁNDEZ, 2001). 

Nesta vertente, as instituições de ensino superior devem primar por 

modificações no projeto político-pedagógico que englobem a concepção 

transformadora do processo de ensino e aprendizagem. Ademais as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de enfermagem ressaltam que a 

estrutura do curso deve assegurar, entre outras demandas, “a implementação de 

metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a 

realidade social e aprenda a aprender” (BRASIL, 2001, p.5). Assim, a formação do 

profissional enfermeiro, deve contemplar estratégias variadas de ensino e 

aprendizagem que instiguem a autonomia discente e o processo de tomada de 

decisão em saúde, uma vez que estas permeiam cotidianamente a vida deste 

profissional. 

Neste sentido, o ensino em enfermagem deve preponderar pela utilização de 

metodologias de aprendizagem que situem o aluno como sujeito ativo e 

corresponsável por sua aprendizagem, posicionando o professor como mediador 

desse processo e não como um mero transmissor de conteúdo, o que Paulo Freire 

(2006) denomina de “pedagogia bancária”, na qual o professor detentor do 

conhecimento repassa os conteúdos e espera do aluno a reprodução deste na 

avaliação. 

Para Gomes et al. (2010), o ensino tradicional atualmente mostra-se 

hegemônico na formação em saúde pois, pouco se tem observado a efetividade da 

utilização de métodos ativos de ensino nas instituições de ensino superior; portanto, 
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este modelo de ensino, centrado no docente como protagonista da aprendizagem, 

não atende as demandas complexas da contemporaneidade, uma vez que não 

considera a interdisciplinaridade, as práticas colaborativas, a capacidade para 

resolver problemas e a autonomia do discente frente a construção do saber. 

De acordo com Mesquita (2012), o ensino tradicional bloqueia a criatividade 

dos discentes, a construção de saberes compartilhados e a criticidade, porquanto 

consiste na transmissão dos conhecimentos, de forma mecânica e receptiva,  de 

maneira a gerar um sujeito acrítico e passivo sob a égide da prática fragmentada de 

ensino marcadamente presente na formação em enfermagem. 

Em contraposição ao ensino tradicional, Libâneo (2009) afirma que o 

processo de ensino deve provocar o interesse dos discentes, considerar suas 

experiências e cultura, bem como propor conteúdos significativos articulados com a 

realidade, no intuito de integrar a relação entre a teoria e a prática profissional. 

Assim, o professor deve se situar como mediador da aprendizagem e o discente 

como indivíduo autônomo, capaz de refletir sobre os conteúdos aprendidos, sobre o 

contexto de sua futura prática e de pensar criticamente soluções para os problemas 

encontrados. 

Nesta conjuntura, as metodologias ativas da aprendizagem se caracterizam 

como um meio de romper com as práticas dominantes do ensino tradicional, visto 

que são direcionadas pela problematização e situadas em contexto social, histórico 

e cultural; portanto, esses métodos propiciam uma provocação à aprendizagem, ao 

utilizarem situações problemas como estratégia para a aquisição e significação de 

novos conhecimentos (MESQUITA, 2012). 

As metodologias ativas da aprendizagem mobilizam o aluno a ser 

corresponsável pela sua formação, uma vez que este é reconhecido pelo professor 

(que efetivamente possui um posicionamento diferente, ou seja, propicia um ensino 

ativo), como sujeito autônomo e capaz de refletir sobre o que se aprende (BERBEL, 

2011). 

Dentre as diversas práticas pedagógicas que propiciam uma aprendizagem 

ativa, Anastasiou e Alves (2005); Berbel (2011); Koehler et al. (2012) citam em seus 

estudos como as metodologias ativas da aprendizagem oportunizam a curiosidade e 

autonomia dos educandos através de estudo de caso, seminários, simulação, 

aprendizagem baseada em projetos, pesquisa científica, aprendizagem baseada em 
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problemas, a aprendizagem cooperativa e a aprendizagem entre pares (peer 

instruction). 

De acordo com Mesquita (2012), a pouca utilização das metodologias ativas 

da aprendizagem nos cursos de enfermagem parece estar relacionada com a 

formação dos docentes, pois, embora a maioria tenha titulação de mestre ou 

doutores, não são detentores dos saberes pedagógicos necessários ao exercício da 

docência, que deveriam ter sido construídos durante os estudos de pós-graduação. 

Esta ausência de formação didático-pedagógica apresenta seus reflexos na 

formação dos futuros profissionais. Ainda hoje, em muitas salas de aula do ensino 

universitário, prevalece a máxima de que “quem sabe, sabe ensinar”, pois os 

docentes acreditam que basta dominar determinado assunto para ser professor, e 

sabe-se, isso não é verdade (MASETTO, 2003, p.11). 

Para Libâneo (2009), o professor deve constantemente refletir sobre suas 

práticas na perspectiva de melhorar a regulação da aprendizagem, identificando 

pontos fortes e pontos de melhoria de suas estratégias de ensino e, por conseguinte, 

intervindo no processo de aprendizagem nos achados. O autor indica ainda que, ser 

conhecedor do assunto lecionado, é apenas uma das competências esperadas dos 

docentes. Exercer a docência significa também, dominar assuntos pertinentes à 

Educação, como por exemplo, planejamento de disciplinas e aulas, selecionar as 

melhores estratégias para ensinar, compreender o que são os processos ensino, 

aprendizagem e a avaliação da aprendizagem. 

Pensar em aprendizagem ativa implica, dentre outros aspectos, refletir sobre 

como tem planejado sua ensinagem: Será que as propostas de ensinar e aprender 

que tenho efetivado em sala de aula são emancipatórias? São significativas? 

Mobilizam o estudante para aprender? Cabe aos professores questionar o que se 

ensina e para que se ensina e, a partir daí, posicionar-se enquanto mediador 

responsável pela formação de futuros profissionais (ANASTASIOU; ALVES, 2005; 

SOUZA; BEZERRA, 2013). 

Assim, é importante investigar as práticas docentes, bem como suas 

concepções sobre metodologias ativas da aprendizagem, uma vez que a 

aplicabilidade dessas metodologias podem contribuir na e para a formação de um 

profissional ético, mais humano, com saber científico adequado, reflexivo e capaz de 

transformar com seu conhecimento o contexto no qual está inserido. 
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Indagar sobre a formação dos profissionais de enfermagem implica em 

conhecer as competências inerentes a essa profissão, os ambientes complexos que 

os profissionais estão inseridos e suas metodologias de trabalho pautadas no cuidar. 

Esses questionamentos são imprescindíveis às escolas e aos docentes, enquanto 

formadores, no sentido de buscar a formação crítica, reflexiva, de qualidade e, por 

conseguinte uma assistência por excelência, fundamentada em um perfil profissional 

científico, ético, humanístico e transformador. 

Nesta perspectiva, este estudo apresenta as seguintes questões: Qual a 

compreensão dos docentes sobre metodologias ativas da aprendizagem? Quais 

estratégias de ensino efetivadas na formação em enfermagem? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a percepção dos docentes do curso de graduação em enfermagem 

sobre a utilização e contribuição das metodologias ativas no processo de formação 

do profissional enfermeiro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as estratégias de ensino efetivadas pelos docentes. 

 

 Analisar as concepções docentes sobre as metodologias ativas da 

aprendizagem, bem como suas percepções frente às metodologias aplicadas 

na sua práxis. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O Sistema Único de Saúde e a Formação em Enfermagem 

 

Nas últimas duas décadas, ocorreram grandes mudanças sociais, éticas, 

econômicas e políticas no Brasil, de maneira incisiva inflenciou o Sistema Único de 

Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo (FERREIRA; 

FIORINI; CRIVELATO, 2010). 

O SUS é fruto de várias lutas, debates e participações sociais e foi discutido 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Todavia, criado somente em 1988, pela 

Constituição Federal Brasileira, representa um marco histórico das Políticas de 

Saúde do nosso país, pois assegura legalmente a saúde como um direito 

fundamental a cidadania, conforme disposto no artigo 196: 

 A saúde é um direito de todos e dever do estado garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universitário e igualitário, às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988). 
 
 

Apesar da criação do SUS no final da década de 1980 sua implantação 

ocorreu apenas nos anos 1990, após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

Federal nº 8080), que dispõe sobre as condições para a realização das atividades de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o 

funcionamento dos serviços. Esta estabelece ainda os princípios doutrinários e 

organizacionais do SUS, tendo como princípios doutrinários a universalização do 

acesso aos serviços, integralidade da assistência, descentralização dos serviços, 

participação social, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde 

(BRASIL, 1990; FIGUEIREDO NETO et al., 2010). 

No que concerne à organização do SUS, a Lei nº 8080/1990 retrata a gestão 

e direção das ações e dos serviços de saúde, bem como a responsabilidade das três 

esferas de governo (união, estados e municípios). Dentre as inúmeras atribuições 

que competem a cada esfera, é exposto na referida lei, em seu Art. 15, inciso IX, a 

“participação na formulação e na execução da política de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde” (BRASIL, p. 2, 1990). 

Apesar dos avanços no âmbito da saúde decorrentes das lutas sociais, ainda 

há muito que ser feito, e é importante nos dias atuais, uma premente continuidade 
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desses avanços, por meio do aprimoramento e da melhoria dos serviços de saúde, 

além da legitimação do direito do cidadão e a construção efetiva do que propõe o 

SUS (FERREIRA; FIORINI; CRIVALERO, 2010; MENEGAZ et al., 2014). 

É neste cenário que se evidencia a necessidade de rever o processo de 

formação em saúde, o qual representa uma temática desafiadora pelas questões e 

conflitos que emana, bem como pelas mudanças que requer (CELEDÔNIO et al., 

2012). 

Verifica-se uma preocupação progressiva com a formação do profissional em 

saúde, na perspectiva de formar profissionais que possam construir seu aprendizado 

de forma autônoma, crítica, reflexiva, humanística, que valorize a relação 

profissional-paciente, ética e empoderado no processo de tomada de decisão 

(MENEGAZ et al., 2014). 

Nesta vertente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394/1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da saúde 

(DCN/2001) vêm corroborar com a reorientação da formação relacionada ao SUS. 

A LDB retrata os primeiros passos para as mudanças no ensino superior, 

mediante ao estímulo da investigação científica, do pensamento reflexivo e do 

desenvolvimento cultural. Expõe ainda, em seu Art. 43, inciso II, a formação de 

diplomados nas diversas áreas do conhecimento “aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira 

(p.14)” (BRASIL, 1996; LUCCHESE; VERA; PEREIRA, 2010). 

As DCN, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação em 2001, 

possuem como objetivo “permitir que os currículos propostos possam construir perfil 

acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos (...) capazes 

de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde” 

(BRASIL p.4, 2001). 

No tocante aos cursos de saúde, esta investigação lança um olhar sob a 

formação do curso de Bacharelado em Enfermagem, objeto deste estudo. Neste 

contexto, as DCN do curso de Enfermagem enfocam a formação do enfermeiro 

generalista, ético, crítico, reflexivo, embasado no rigor científico, com elevado 

destaque às competências a serem exercidas por esse profissional: aptidões para 

desenvolver ações a saúde (atenção à saúde), tomada de decisões, liderança, 

comunicação, administração e gerenciamento, educação permanente e capacidade 

de aprender continuadamente (BRASIL, 2001). 
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As DCN expressam ainda, em seu artigo 9º e 14º, a necessidade de o 

discente ser sujeito da aprendizagem, mediante a facilitação do processo de ensino-

aprendizagem pelo professor e a utilização de metodologias que instiguem os 

discentes a conjecturar sobre a realidade social em que se inserem (BRASIL, 2001; 

MENEGAZ et al., 2014). 

Compreende-se, deste modo, que a formação deve ser orientada para o SUS, 

o que implica em profissionais formadores com a aptidão de perceberem o 

desenvolvimento complexo de suas práticas, inseridas neste contexto e, 

efetivamente capazes de implementar métodos pedagógicos que respondam as 

necessidades dos sujeitos e da operacionalização do sistema de saúde vigente 

(TELES, 2014). 

De acordo com Menegaz et al. (2014), o comprometimento com tais práticas 

depende do compromisso das Instituições de Ensino Superior e dos docentes que 

devem refletir sobre seus métodos e ter a clareza de sua função de mediador do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, é necessário que estes 

compreendam seu papel enquanto formadores de enfermeiros críticos, reflexivos, 

engajados e autônomos, capazes de prestar uma assistência de qualidade. 

Considerando a perspectiva de um ensino capaz de formar profissionais com 

as características elencadas acima, Berbel (2011) ressalta a importância de 

trabalhar o ensino em Enfermagem priorizando, quando possível, a utilização de 

métodos ativos da aprendizagem que propiciem a mobilização do potencial 

intelectual do aluno, o desenvolvimento do espírito investigativo (científico), ético e 

da autonomia discente, que são aspectos importantes no contexto do ensino e da 

aprendizagem. 

 

3.2 O Ensino e a Aprendizagem na Perspectiva Emancipadora 

 

De acordo com Freire (2006, p.12) “ensinar não é apenas transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua 

construção”. Na mesma esteira, Batista (2004) defende que o ensino em saúde se 

configura como um processo multidisciplinar que inter-relaciona o conhecimento, as 

aptidões e as atitudes que promovem o processo de ensino e aprendizagem. 

Ensinar exige planejamento e inovação, sendo o primeiro caracterizado como 

uma atividade intencional que visa racionalizar as atividades do professor e do 
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aluno, objetivando alcançar resultados esperados, de forma a incluir a avaliação 

desses resultados; o segundo significa transformar a prática, mudar para melhor o 

que não estava com êxito (SANTOS, 2001). 

Planejar e inovar para construir atividades de ensino e aprendizagem 

significativa resulta na construção um ambiente fértil onde os discentes se apropriem 

do que é aprendido e se tornem sujeito ativo, curioso, analista e resolutivo, capaz de 

aplicar o conhecimento em situações da vida real (FERREIRA; FIORINI; 

CRIVELATO, 2010). 

Segundo Ferreira, Fiorini e Crivelato (2010) o processo de ensino e 

aprendizagem é ativo e requer a participação tanto do discente como do docente 

para alcançar os resultados esperados. O professor não atua como um mero 

transmissor de conhecimentos, mas sim, como facilitador do aprendizado que 

valoriza e possibilita o diálogo na construção do saber. 

A efetivação de metodologias ativas da aprendizagem na formação do 

discente propicia o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo, reflexivo, 

contribuindo diretamente para promover sua autonomia, mobilizando-o para 

aprendizagens sociais, políticas e éticas (ABREU, 2014; BERBEL, 2011; MELO e 

QUELUCI, 2012). 

A mudança na forma de ensinar é relevante e urgente, pois, a implementação 

de metodologias ativas de aprendizagem na formação em Enfermagem, auxilia o 

engajamento do futuro profissional no cenário de saúde, preparando-o para o 

enfrentamento dos desafios pertinentes à área de atuação, contribuindo para 

construção de um profissional crítico, capaz de refletir sobre o processo saúde-

doença em sua integralidade e desenvolver cuidados com excelência (BERBEL, 

2011). 

Todavia, para que mudanças significativas sejam efetivadas nas práticas de 

ensino e aprendizagem em uma perspectiva libertadora e emancipatória, são 

necessárias reflexões no que concerne à elaboração dos currículos, formação e 

práticas docentes para que estas permeiem a práxis cotidiana da formação em 

Enfermagem, promovendo a profissionalização de sujeitos preparados para o mundo 

cheio de incertezas e circunstâncias (MESQUITA, 2012). 
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3.3 Docência no Ensino Superior em Saúde 

 

Os docentes em saúde, em sua maioria, embora sejam mestres ou doutores 

não possuem em sua formação o trabalho constitutivo das práticas pedagógicas e 

de ensino e aprendizagem, que os qualifiquem para exercer a docência com a 

mesma competência com que efetivam as práticas inerentes a sua formação em 

saúde (VALENTE, 2009). 

Portanto, os desafios próprios da prática docente requerem do professor uma 

reflexão e análise de suas atividades, visando à inovação e, por conseguinte, 

contínua melhoria do exercício docente. Nesta perspectiva de reflexividade da 

prática, Oliveira e Serrazina (2002, p.37) afirmam que:  

O envolvimento do professor em prática reflexiva implica: abertura de 

espírito, para entender possíveis alternativas e admitir a existência de erros; 

responsabilidade, que permite fazer uma ponderação cuidadosa das 

consequências de determinada ação; e empenho para mobilizar as atitudes 

anteriores. [...] a verdadeira prática reflexiva ocorre quando uma pessoa tem 

um problema real pra resolver e, neste “caso”, investiga no sentido de 

procurar a solução. 

 

A prática reflexiva desafia o docente a utilizar métodos ativos, capazes de 

instigar os discentes a aprender numa perspectiva emancipatória, com a qual o 

aprender a aprender e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes são 

elementos valorizados e estimulados (SOUZA; IGLEZIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

Nesta vertente reflexiva, Teles (2014) ressalta que uma formação baseada 

apenas em uma metodologia tradicional, pautada pela transmissão de conteúdo e 

centrada no professor, não corresponde às exigências atuais, uma vez que não 

considera a autonomia, a dimensão ética, científica e sociocultural dos sujeitos. 

Além de promover a corresponsabilidade discente, as metodologias ativas de 

aprendizagem possibilitam a construção do aprendizado ativo, problematizador, 

interdisciplinar, participativo, que pode ocorrer em diversos cenários, tais como sala 

de aula, práticas comunitárias, estágios supervisionados. Logo, é um método que 

aproxima os discentes de Enfermagem da práxis cotidiana profissional e da 

população, produzindo conhecimento, experiências, interpretações e percepções na 

tomada de decisões frente aos problemas encontrados. 

A aula expositiva e os instrumentos de comunicação oral, escrito e 

audiovisual são importantes; entretanto, a combinação equilibrada de várias 
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estratégias contextualizadas de ensino, possibilita uma aprendizagem significativa e 

transformadora (ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

Nesta vertente, o docente deve refletir sobre a sua prática, tomando 

consciência de suas atribuições enquanto mediador da aprendizagem, efetivando 

planejamento de aulas com objetivos educacionais consistentes, selecionado 

material potencialmente significativo, em outras palavras, é dar vazão a figura do 

discente e do que ele verdadeiramente aprende, desafiando-os, integrando 

conhecimentos interdisciplinares, proporcionando uma reflexão e ressignificação dos 

saberes. 

Na compreensão de Moran (2015), os professores ao ensinarem e avaliarem 

a todos os alunos de maneira homogênea ignoram a construção do conhecimento 

de forma colaborativa, autônoma e reflexiva; atitudes que não são instigadas quando 

se desenvolve a docência dentro de uma perspectiva de aulas expositivas onde o 

estudante é apenas espectador. 

 

3.4 Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino de Graduação em 

Enfermagem 

 

A saúde se constitui de um campo dinâmico que exige criticidade e reflexão 

nas tomadas de decisões para os problemas encontrados, que ora são assuntos 

inerentes a saúde dos usuários, ora relacionados à função do enfermeiro como 

gestor e líder de sua equipe (FUERWERKER; SENA, 2002). 

Nessa vertente, o estudante deve ser constantemente instigado a refletir 

sobre os eventos vivenciados no contexto do trabalho, para desenvolver suas 

competências no cuidado integral do paciente considerando suas necessidades 

individuais e/ou coletivas (PARANHOS; MENDES, 2010). 

A utilização de metodologias ativas, como por exemplo, a problematização, 

pode dar ênfase ao processo de ensino e aprendizagem e efetivamente desafiar e 

impulsionar o discente diante das situações, pois ele observa, examina, reflete e 

produz conhecimento na busca por uma melhor resolução dos desafios encontrados 

(MITRE et al., 2008). 

No âmbito das estratégias ativas, a problematização favorece a integração de 

todos os envolvidos no processo de ensinar e aprender em um constante movimento 

de construção coletiva do conhecimento, de reflexão crítica e do trabalho em equipe. 
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Para Berbel (2011, p. 29), 

 

Podemos entender que as metodologias ativas se baseiam em formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou 

simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 

advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 

contextos. 

 

Este modelo progressivo de ensino tem como alicerce a autonomia, que 

acredita em um indivíduo autor da sua história. Neste sentido, o discente necessita 

emergir no seu papel de agente ativo do processo, e não de um mero receptor de 

informações. O aluno deve possuir curiosidade científica, ética, pensar criticamente, 

ter iniciativa, comprometimento e buscar efetivamente conhecer as teorias e práticas 

que fundamentam a sua profissão (FUERWERKER; SENA, 2002; BERBEL, 2011). 

Berbel (2011) indica que o desenvolvimento da autonomia nos discentes 

promove efeitos positivos nas interações próprias do âmbito escolar, tais como: 

motivação, curiosidade, criatividade, engajamento, melhoria de desempenho 

escolar, bem como processamento e internalização de conceitos. 

Em seu livro, Processos de Ensinagem na Universidade, Anastasiou e Alves 

(2005) abordam algumas estratégias de aprendizagem que inserem o discente como 

sujeito ativo da aprendizagem e o docente como facilitador desse processo. Dentre 

as 20 estratégias apresentadas pelas autoras, destacam-se as seguintes: Trabalho 

em grupo, aula expositiva dialogada, estudo de texto, tempestade cerebral, mapa 

conceitual, estudo dirigido, problematização, dramatização, portfólio, seminários, 

discussão por meios informatizados, dentre outras. 

A busca dos docentes por efetivação desses caminhos que situam o aluno 

como corresponsável pela sua aprendizagem é fundamental para que a formação 

em Enfermagem não seja meramente técnica, mas também, crítica, reflexiva, ética 

e, sobretudo transformadora (ABREU, 2014). 

Na perspectiva de conhecer quais são as metodologias ativas mais aplicadas 

e estudadas na formação em Enfermagem, foi realizada uma busca na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Enfermagem e aprendizagem ativa. 

Os critérios de inclusão para esta busca foram: artigos de acesso livre com 

texto completo, em português, que estivessem disponíveis na BDENF (Base de 

Dados de Enfermagem) e que tivesse sido publicado entre os anos de 2002 a 2016. 
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Este recorte temporal foi escolhido a partir de 2002 em virtude das DCN para o 

curso de Enfermagem terem sido elaboradas em novembro de 2001, assim nos 

propusemos a analisar os estudos, após a publicação das diretrizes até a conjuntura 

atual, na perspectiva de encontrar reflexões e/ou experiências fundamentadas nas 

preconizações propostas pelo Ministério da Educação no ano de 2001. 

Seguindo esses critérios foram encontrados 34 artigos, e após análise 

realizada pelas pesquisadoras, objetivando encontrar a pertinência com a temática 

em questão, 09 artigos compuseram a amostra total da investigação.  

No intuito de facilitar a visualização dos trabalhos encontrados, estes foram 

dispostos na tabela 1, que apresenta a distribuição dos artigos de acordo com título, 

autor, periódico e ano de publicação. 

 

Tabela 1 – Estudos sobre métodos ativos na enfermagem, segundo título, autor, periódico e ano 

de publicação.  

Título Autor Periódico Ano 

Aprendizagem baseada 

em problemas em 

ressuscitação 

cardiopulmonar: suporte 

básico de vida 

SARDO, P.M.G. et al. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

2008 

Estudos de casos 

clínicos em saúde 

mental por meio de 

discussão on-line 

SILVA, E.C. et al. Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

2008 

Aprendizagem de sinais 

vitais utilizando 

objetos educacionais 

digitais: opinião de 

estudantes de 

enfermagem 

COGO, A.L.P. et al. Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

2010 

Arco de Charles 

Maguerez: refletindo 

estratégias de 

metodologia ativa na 

formação de 

profissionais de saúde 

PRADO.M.L. et al. Revista da Escola de 

Enfermagem Anna 

Nery 

2011 

Metodologia da 

problematização no 

ensino de enfermagem 

oncológica: um estudo 

descritivo 

MELO, M.C.; QUELUCI, 

G.C. 

Online Brazilian Jornal 

of Nurse 

2012 

Aprendizagem na 

educação online: análise 

de conceito. 

HOLANDA, V.R. et al. Revista Brasileira de 

Enfermagem 

2013 

Utilização da simulação 

no ensino da 

enfermagem: revisão 

integrativa 

OLIVEIRA, S.N. et al. Revista Mineira de 

Enfermagem 

2014 
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Construção de objetos 

virtuais de aprendizagem 

para o ensino da história 

em enfermagem 

MASSON, V.A. et al. Revista Mineira de 

Enfermagem 

2014 

Avaliação dos 

estudantes de 

enfermagem sobre a 

aprendizagem com a 

simulação clínica 

TEIXEIRA, C.R.S et al. Revista Brasileira de 

Enfermagem 

2015 

FONTE: Biblioteca Virtual em saúde, 2017. 

 

 

A Tabela 2 representa a distribuição dos artigos encontrados, conforme 

metodologia ativa da aprendizagem, caracterização do método e contribuições das 

metodologias ativas para aprendizagem. 

 

 
Tabela 2 – Métodos utilizados na Formação em Enfermagem de acordo com estudos publicados 

na BVS. 

MAA Caracterização do Método 
Contribuições no processo da 

aprendizagem 

Aprendizagem 

baseada em 

problemas 

Trata-se de problemas previamente 

elaborados de acordo com uma 

situação clínica ou problema, onde 

os discentes em grupo usam os 

conhecimentos prévios para 

resolução (SARDO, et al., 2008).  

Estimula os discentes de enfermagem a 

desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, através da construção 

de uma base sólida dos conhecimentos 

(SARDO, et al., 2008). 

Problematização A aprendizagem do discente é 

construída mediante a resolução de 

problemas extraídos da realidade 

SARDO, et al., 2008). 

Instiga a construção do conhecimento 

através da utilização de conhecimentos 

prévios e das realidades vivenciadas as 

quais desafiam o discente a refletir sobre 

si mesmo, sobre o outro, a assistência e 

as práticas em enfermagem (MELLO; 

QUELUCI, 2012). 

Arco de Maguerez Estratégia de ensino-aprendizagem 

para o desenvolvimento da 

problematização. Consta de cinco 

etapas que são construídas a partir 

da observação da realidade, que 

consta da primeira etapa, em 

seguida: os pontos-chaves, a 

teorização, as hipóteses de solução 

e aplicação à realidade (PRADO, et 

al., 2011). 

Contribui para a formação de um 

profissional crítico reflexivo, possibilitando 

a imersão do discente no seu mundo 

profissional, além de despertar no 

discente o espírito investigativo (PRADO, 

et al., 2011) 

Simulação Utilização de manequins para o 

execução de procedimentos 

técnicos em enfermagem 

(OLIVEIRA, et al., 2014). 

As experiências condicionam o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes 

associadas ao conhecimento teórico, 

desenvolvem competências de liderança, 

humanização e comunicação, além de 

propiciar maior segurança ao executar 

procedimento real (OLIVEIRA, et al., 
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2014). 

Ambiente Virtual 

de Aprendizagem 

(AVA) 

Amplia os espaços para aprender 

através da utilização das 

Tecnologias da Informação para 

resolução, geralmente, de estudos 

de caso, ABP ou outro método 

(COGO, et al., 2010). 

As tecnologias digitais associadas ao 

ensino presencial parecem contribuir com 

o desenvolvimento da autonomia dos 

alunos, do pensamento crítico e 

relacionamento interpessoal, do 

conhecimento compartilhado e 

significativo (COGO, et al., 2010; 

HOLANDA, et al., 2013). 

FONTE: Biblioteca Virtual em Saúde, 2017. 

 

Observa-se que apesar de se falar há décadas em aprendizagem significativa 

através de métodos inovadores, que colocam o discente como agente ativo do 

processo de aprendizagem, ainda existem poucos estudos que contribuem para a 

pesquisa e elucidação desta área de estudo na enfermagem. 

Dentre os métodos encontrados e supracitados a aprendizagem baseada em 

problemas é o mais investigado na formação em enfermagem, acredita-se que esta 

metodologia possa contribuir para o desenvolvimento da autonomia e criticidade dos 

discentes na construção do conhecimento, bem como do inter-relacionamento 

pessoal, uma vez que é geralmente aplicada em grupo. Tal prática estimula, 

portanto, o trabalho em equipe, comunicação, a reflexividade e a tomada de decisão, 

elementos que permeiam cotidianamente a vida do profissional enfermeiro (ABREU, 

2014). 

Os estudos apontam que apesar dessas estratégias de ensino produzirem 

uma aprendizagem significativa, centrada nos estudantes, tendo o professor como 

mediador, é imprescindível que o docente conheça efetivamente o método a ser 

utilizado; além disso, é necessário que estes possam repensar e refletir 

constantemente sobre suas práticas pedagógicas na perspectiva de potencializar o 

conhecimento dos alunos através de práticas significativas que valorizem os 

contextos profissionais, nas quais os discentes serão inseridos (PRADO, et al., 

2011; OLIVEIRA, et al., 2014). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo de natureza quali-quantitativa de caráter exploratório e 

descritivo. De acordo com Creswell (2007) este tipo de pesquisa é nomeado de 

método misto, uma vez que contempla métodos particulares das pesquisas 

qualitativas e quantitativas, segundo o autor, a coleta de vários tipos de dados 

propicia melhor compreensão do objeto investigado. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com características da realidade que não 

podem ser mensuradas, tendo por base a abrangência e a compreensão da 

dinâmica existente nas relações sociais. Para Minayo (2001, p.22), 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
 

A Pesquisa quantitativa, de acordo com Pereira (2006) proporciona 

objetividade na coleta dos dados, descrevendo características de um grupo em um 

determinado momento que podem ser analisadas em curto período de tempo. 

Para Gil (2009), a pesquisa descritiva visa conhecer e interpretar a realidade, 

por meio da descrição, classificação e estabelecimento de relações entre as 

variáveis e tem como característica a utilização de técnicas padronizadas para a 

coleta de dados como, por exemplo, o questionário. 

Na concepção de Minayo (2001, p.22), “a combinação dos métodos 

quantitativos e qualitativos se completam, pois a realidade abrangida por eles 

interagem dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. 

 

4.2 Local do Estudo  

 

O presente estudo foi realizado no Centro Universitário do Vale do Ipojuca - 

UNIFAVIP|DeVry, localizado no município de Caruaru - PE. A instituição de ensino 

superior possui caráter privado e atrai estudantes de mais de 80 municípios da 
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região e oferece 23 cursos de graduação, sendo 12 em bacharelado e 11 

tecnológicos. 

A instituição iniciou sua trajetória em 2001 como Faculdade do Vale do 

Ipojuca (FAVIP). Apenas em 2012 passou a fazer parte do modelo educacional de 

um dos maiores grupos de ensino dos Estados Unidos – DeVry Education Group 

Inc. Com a aquisição de 12 Instituições de Ensino Superior – IES brasileiras –, foi 

criado o grupo DeVry Brasil onde os cursos dessas IES possuem matriz curricular 

unificada (DEVRY BRASIL, 2016). 

Como missão, a UNIFAVIP almeja preparar os discentes para atingirem seus 

ideais educacionais e de carreira. Com visão ampliada do mercado educacional, 

esta IES tem ainda por objetivo tornar-se, em todo o Brasil, um dos principais 

provedores de Educação Superior de alta qualidade, oferecendo padrão acadêmico 

internacional com cursos de classe mundial, focados na carreira e no sucesso 

profissional de seus alunos (DEVRY BRASIL, 2016). 

No bojo dos cursos oferecidos pela instituição está o Bacharelado em 

Enfermagem cuja primeira turma teve início no primeiro semestre de 2007, sendo 

autorizado pela Portaria nº 1.159 publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) no dia 

28.12.2006. Atualmente o curso funciona com turmas distribuídas nos períodos 

matutino, vespertino e noturno, e conta com mais de 800 discentes, 50 docentes, 

sendo 30 deles enfermeiros, e destes cinquenta, 18 são professores da prática em 

enfermagem (Estágio supervisionado) (DEVRY BRASIL, 2016). 

Por ser o primeiro Centro Universitário do interior de Pernambuco e por 

comtemplar em seus cursos estudantes de várias cidades do Estado, esta Instituição 

de Ensino Superior foi escolhida como cenário de investigação deste estudo. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

A amostra da pesquisa foi composta por 29 docentes do Curso de Graduação 

em Enfermagem do Centro Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP|DeVry, que 

ministram as disciplinas da matriz curricular do curso, exceto as disciplinas: estágio 

supervisionado I e II. E que aceitaram participar da pesquisa assinando o TCLE 

(APÊNDICE B e C). 
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Foram excluídos da pesquisa os docentes que estavam em licença médica, 

bem como os professores que acompanham o estágio supervisionado em 

enfermagem. 

Os docentes que acompanham o estágio supervisionado em enfermagem 

foram excluídos desta pesquisa, uma vez que estes docentes desenvolvem suas 

práticas em cenários reais, com problemas reais, apresentando, portanto elementos 

ativos para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem. 

 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

Esta pesquisa foi estruturada em dois momentos distintos, porém, 

complementares, utilizando-se um questionário autoaplicável e a entrevista 

semiestruturada, ambos construídos pelas pesquisadoras. 

 

1ª Etapa  – Aplicação de Questionário 

 

A primeira etapa da pesquisa foi constituída para obtenção dos dados 

quantitativos, mediante questionário estruturado com 20 assertivas e dados de 

identificação dos participantes (idade, sexo, tempo de formação, titulação, entre 

outros), sendo aplicado aos 29 docentes do curso de enfermagem, constituindo-se 

uma amostra censitária. 

O questionário inicialmente proposto aos participantes estava estruturado em 

04 eixos de análise: Planejamento das atividades para o ensino, Estratégias de 

ensino, Atitudes docentes e avaliação da aprendizagem. 

É importante declarar que apesar das assertivas estarem distribuídas em 

eixos de análises, elas foram dispostas de forma randomizadas para evitar que os 

respondentes ficassem sobre o controle de um único eixo. 

Os participantes deste estudo foram selecionados conforme os critérios de 

inclusão e exclusão supracitados. As questões foram respondidas, utilizando a 

escala tipo Likert adaptada em quatro pontos: concordo plenamente, inclinado a 

concordar, inclinado a discordar, discordo plenamente (APÊNDICE D). 

Consideramos a escala tipo Likert, uma vez que o instrumento deste estudo 

não possui ponto neutro no meio da escala, ademais não é composto em escala 
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com 5 pontos, contendo apenas 4 pontos supracitados. Para Dalmoro e Vieira 

(2013, p.163) “embora o uso de escalas com outro número de itens, diferente de 

cinco, represente uma escala de classificação, quando esta não contiver cinco 

opções de resposta, não se configura uma escala Likert, mas sim do “tipo Likert”. 

A coleta dos dados, com a utilização deste instrumento da pesquisa, ocorreu 

entre os meses de novembro e dezembro de 2016. Antes da coleta de dados os 

participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos desta pesquisa, 

riscos e benefícios, além de serem instruídos quanto à necessidade da assinatura 

do TCLE (APÊNDICE B). 

 

2ª Etapa – Entrevista Semiestruturada 

 

Na segunda etapa da coleta de dados foi realizada uma entrevista 

semiestruturada para aprofundamento dos dados obtidos na 1ª etapa (APÊNDICE 

F). 

De acordo com Mesquita (2012) a entrevista é um instrumento de coleta de 

dados utilizado em investigações qualitativas mediante processo de comunicação 

face a face com os participantes da pesquisa. Neste estudo, foram realizadas 

entrevistas de aprofundamento, para maior aproximação ao objeto de estudo. Este 

tipo de entrevista caracteriza-se por conter questões norteadoras que funcionam 

como um guia para a coleta dos dados pretendidos, permitindo serem realizados 

outros questionamentos que admitam atingir o objetivo proposto (MESQUITA, 2012). 

A amostra foi do tipo não probabilística e o número de participantes desta 

etapa foi determinado pela saturação dos dados. Assim, nesta segunda etapa a 

amostra foi composta por 07 docentes. Para este momento da pesquisa foram 

selecionados os participantes que não apresentaram contradições nas respostas 

propostas na primeira etapa deste estudo, bem como os docentes que declararam 

na primeira fase da pesquisa ter formação pedagógica. 

A coleta dos dados, para a segunda etapa desta pesquisa, incidiu durante o 

mês de fevereiro de 2017. Em período que antecedeu a coleta, foi entregue um 

convite impresso aos participantes (APÊNDICE E), com informações referentes aos 

objetivos da pesquisa, métodos, riscos e benefícios. Após resposta do convite, a 

entrevista foi agendada individualmente com os docentes, em horário de 

conveniência dos participantes, as entrevistas aconteceram no âmbito da IES. 
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Aqueles que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C). 

O registro das entrevistas foi realizado com utilização de gravação das falas 

dos participantes, cuja duração média é de 15 minutos. Após coleta dos dados 

através da gravação foram realizadas transcrições da íntegra do material, para 

posterior análise de conteúdo. 

 

 

4.5 Análise dos Dados  

 

Os dados, coletados por meio do questionário, foram digitados no programa 

Microsoft Excel® versão 2010 em busca de erros e/ou omissões, a análise dos 

dados ocorreu mediante a identificação do grau de concordância ou discordância às 

assertivas, bem como os dados de caracterização dos participantes, estes foram 

apresentados em forma de tabelas, quadro ou de maneira descritiva, por meio do 

programa Microsoft Word. 

Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo 

considerando o referencial de Minayo (2011) e Franco (2012) sendo constituído de 

três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

1) Pré-análise - Realizada a leitura flutuante que consiste na leitura exaustiva 

dos dados coletados, na perspectiva de organizar a análise, obtendo 

impressões por meio dos dados e formulando hipóteses iniciais. Seguida da 

constituição do corpus, onde após a organização da análise foi realizada a 

releitura exaustiva das informações originais, bem como a obtenção da 

representatividade do universo estudado e a homogeneidade que observa a 

adequação dos objetivos delineados com os dados analisados. 

Posteriormente foi efetivada a formulação de hipóteses e objetivos, fase esta 

que determinou o estabelecimento da categorização dos registros. 

 

2) Exploração do Material – Contemplou a “codificação” dos registros, que 

permitiu descrição precisa das características dos registros (unidades de 

contexto); nesta etapa foram definidas as categorias temáticas. 
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3) Tratamento dos resultados e a interpretação - efetivado primeiramente pelas 

unidades de registro, que colocou em destaque as informações extraídas, e 

posteriormente, realizou-se a interpretação dos dados, na perspectiva de 

esclarecer os significados. 

Para exploração do material, definição de unidades de contexto e unidades de 

registro e posterior categorias temáticas, foram utilizados quadros sinópticos 

(APÊNDICE G). 

As falas proferidas pelos docentes nos conduziram a dividir a análise em 

quatro categorias e duas subcategorias: 1) Protagonismo do discente no processo 

de aprendizagem; 2) As estratégias de ensino e sua utilização no processo de 

aprendizagem; 3) Estratégias de aprendizagem e percepções sobre a prática 4) 

Planejamento do ensino; 4.1) Seleção das estratégias de ensino; 4.2) Avaliação da 

aprendizagem: um convite à reflexão. 

 

 

4.6 Considerações Éticas 

 

Inicialmente, foi encaminhado ao reitor do Centro Universitário do Vale do 

Ipojuca – UNIFAVIP| DeVry uma solicitação de Carta de Anuência, onde estavam 

especificados os objetivos da pesquisa para obtenção de autorização para a coleta 

de dados. Em seguida, o projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para 

submissão e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo em vista a 

análise acerca das questões éticas envolvidas no mesmo. Tal processo avaliativo 

tem por base a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Após 

aprovação do projeto pelo CEP do Centro Universitário do Vale do Ipojuca, sob 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de nº 

60868816.0.0000.5666 e parecer consubstanciado do CEP de nº 1.773.628, o 

trabalho foi executado. 

Durante a realização do estudo propriamente dito, tanto a privacidade quanto 

o sigilo dos dados obtidos de maneira primária e secundária foram garantidos 

resguardando-se quaisquer possíveis constrangimentos aos indivíduos pesquisados. 

No intuito de manter o sigilo e o anonimato das informações, os participantes 

foram codificados pela ordem de participação, com a letra D de docente e o número 
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corresponde à ordem em que foram realizadas as entrevistas: D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7. 

Antes de iniciar a coleta de dados, todos os participantes foram informados 

sobre a assinatura do TCLE como condição para participação desta pesquisa e 

sobre os benefícios que os resultados obtidos trarão para toda a sociedade: reflexão 

sobre as práticas pedagógicas e as contribuições da utilização de métodos ativos da 

ativos da aprendizagem na formação do profissional enfermeiro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e a discussão deste estudo, 

composto por duas etapas de investigação. Na 1ª etapa exibiremos a caracterização 

dos docentes do curso de enfermagem, bem como o grau de concordância dos 

participantes frente a questões referentes ao objeto deste estudo. Na 2ª etapa 

discutiremos a percepção, utilização e compreensão dos entrevistados sobre as 

metodologias ativas da aprendizagem na formação e desenvolvimento do 

profissional enfermeiro. 

 

 

5.1 1ª Etapa 

 

 

Participaram da primeira etapa desta pesquisa 29 docentes do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem. Assim, a amostra estudada compreendeu a 97% do 

universo pesquisado que era de 30 participantes. Tal realidade propiciou a este 

estudo a possibilidade de investigar a práxis profissional de indivíduos que 

presumidamente se disponibilizaram para conhecer e apresentar o cenário no qual 

estão inseridos. 

Dos docentes estudados 66% (n=19) são do sexo feminino e 34% (n=10) do 

sexo masculino. A média da idade dos indivíduos pesquisados foi de 34,3 anos. 

Constatamos a predominância de participantes cuja faixa etária é dos 25 aos 34 

anos, representando 73% (n=21), sucedido de 33 a 44 anos, com 10% (n=03), 45 a 

54 anos correspondendo a 14% (n= 4) e mais de 55 anos, apenas 3% (n=01). 

Observamos a predominância feminina na docência universitária do curso de 

enfermagem, dado que corrobora a inserção histórica da mulher no trabalho 

docente, bem como maior frequência da faixa-etária jovem dos docentes, o que 

evidencia a formação de profissionais cada vez mais cedo e sua conquista por 

espaço no mercado de trabalho (GODINHO et al., 2015). 

No que concerne à formação acadêmica dos entrevistados, mostrou-se 

predominante a formação em enfermagem representado por 42% (n=12), seguido de 

Ciências Biológicas 17% (n=5), Biomedicina 14% (n= 04) e Farmácia 7% (n= 2).  
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Os participantes formados nos cursos de Letras, Nutrição e Odontologia, 

representaram juntos 10% (n= 03) e 10% (n= 03) dos docentes não responderam a 

esta pergunta. 

A maior parte dos docentes do curso possui como formação inicial outras 

graduações na área de saúde, indicando que este resultado pode se relacionar às 

diversas disciplinas – principalmente as iniciais: anatomia, fisiologia, patologia, 

citologia, etc. – que compõe a matriz curricular do curso de enfermagem e dos 

demais cursos na área de saúde. 

Com relação à titulação dos docentes 66% (n= 19) declararam a titulação de 

Mestre, 21% (n = 06) Doutor, 10% (n= 03) Pós - doutorado e 3% (n= 01) afirmou ser 

especialista. Observamos maior número de mestres no curso, o que corrobora o 

estudo de Velloso (2004) ao afirmar a predominância de professores mestres nos 

cursos de instituições de ensino privadas e de doutores nas instituições públicas de 

ensino superior, especialmente as estaduais e as federais. 

Quando questionados se possuíam formação pedagógica para o exercício da 

docência, 59% (n =17) referiram que sim, 38% (n= 11) que não e apenas 3% (n= 01) 

declarou estar cursando formação pedagógica. A maioria dos participantes, embora 

bacharéis alegaram possuir formação para as atividades de ensino. Este resultado 

diverge do estudo realizado por Barbosa e Aguiar (2016) que retrata a ausência da 

formação pedagógica dos docentes dos cursos de saúde durante a graduação e a 

pós-graduação. Segundo os autores, este fato impacta diretamente na formação dos 

futuros profissionais. Isto nos faz refletir sobre a necessidade da educação 

continuada para este público, uma vez que a formação inicial não contempla os 

conteúdos e competências pertinentes ao exercício da docência (PAULINO et al., 

2017). 

Sobre o tempo de docência, a maioria dos professores relatou possuir entre 4 

e 7 anos de experiência representando 41% (n= 12), 1 a 3 anos de docência 28% 

(n= 08), 8 a 10 anos 17% (n= 05) e mais de 10 anos na profissão docente 14% (n= 

04).   

A pesquisa mostrou que a maioria dos participantes possui mais de 04 anos 

de experiência e de acordo com Gil (2017), a partir de 4 anos de experiência na 

docência, o professor possui estabilidade profissional, melhor relacionamento com 

os discentes, domina estratégias e instrumentos, bem como lida de forma mais 

eficiente com situações complexas e imprevisíveis. 
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Com relação ao tempo de serviço na instituição, houve maior 

representatividade dos participantes que possuíam entre 1 a 2 anos na IES 

representando 45% (n= 13). Os docentes com tempo de serviço entre 3 a 5 anos, 

está representado por 38% (n= 11), aqueles com mais de 6 anos 10% (n= 03) e 

aqueles com menos de 01 ano 7% (n= 02). 

A Tabela 3 apresenta os dados acima informados com a distribuição 

proporcional e absoluta dos docentes, de maneira a considerar as variáveis: sexo, 

idade, formação acadêmica, formação complementar, formação pedagógica, tempo 

de docência e tempo de serviço na Instituição. 

 

Tabela 3 – Distribuição das variáveis sociodemográficas e de formação dos docentes pesquisados. 
Caruaru, PE, Brasil, 2017. 

Sexo Percentual N 

Feminino 66% 19 

Masculino 34% 10 

Total 100% 29 

Idade Percentual N 

25 a 34 anos 73% 21 

35 a 44 anos 10% 03 

50 a 54 anos 14% 04 

Mais de 55 anos 3% 01 

Total 100% 29 

Formação acadêmica Percentual N 

Biomedicina 14% 04 

Ciências Biológicas 17% 05 

Enfermagem 42% 12 

Farmácia 7% 02 

Letras, Nutrição e Odontologia 10% 03 

Não responderam 10% 03 

Total 100% 29 

Formação Complementar Percentual N 

Especialista 3% 01 

Mestre 66% 19 

Doutor 21% 06 

PhD 10% 03 
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Total 100% 29 

Formação Pedagógica Percentual N 

Sim 59% 17 

Não 38% 11 

Cursando 3% 01 

Total 100% 29 

Tempo de Docência Percentual N 

1 a 3 anos 28% 08 

4 a 7 anos 42% 12 

8 a 10 anos 17% 05 

Mais de 10 anos 14% 04 

Total 100% 29 

Tempo de Serviço na IES Percentual N 

Menos de 01 ano 7% 02 

1 a 2 anos 45% 13 

3 a 5 anos 38% 11 

Mais de 6 anos 10% 03 

Total 100% 29 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Na perspectiva de compreender a percepção dos docentes sobre a utilização 

e contribuição das metodologias ativas da aprendizagem na formação em 

enfermagem, foi aplicado um questionário estruturado no qual os participantes 

poderiam optar pelo grau de concordância das assertivas apresentadas.  

Tais assertivas estavam estruturadas em quatro eixos, na perspectiva de 

atender aos interesses deste estudo: Planejamento das atividades para o ensino, 

Estratégias de ensino, Atitudes docentes e avaliação da aprendizagem. 

 

5.1.1 Planejamento das Atividades para o Ensino 

 

De acordo com Gil (2017) o planejamento do ensino consiste em um 

documento elaborado pelo docente, composto de decisões a serem executadas 

durante o período letivo. Nas palavras do autor, (2017, p.95) “o planejamento pode 

ser visto no contexto de um processo que envolve: diagnóstico, planejamento, 

execução e avaliação”. 
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Assim, o plano deve contemplar objetos educacionais, estratégias de ensino e 

aprendizagem, recursos e materiais que serão utilizados, bem como a definição das 

formas de avaliação do aprendizado discente. Não se trata de um documento 

engessado, mas de um processo organizacional que media o ensino e que possui 

flexibilidade, diante dos obstáculos que podem emergir na prática pedagógica (GIL, 

2017). Na busca de compreender melhor esse aspecto, o quadro 1 apresenta o grau 

de concordância dos docentes sobre as assertivas referentes ao planejamento das 

atividades para o ensino. 

 

Quadro 1 – Distribuição absoluta e relativa do grau de concordância declarado pelos 
docentes nas assertivas alusivas ao planejamento das atividades para o ensino. Caruaru, PE, Brasil, 

2017. 

 
Assertivas 

Grau de Concordância  

CP IC ID DP 

 
Mesmo com o planejamento da 
disciplina, tenho um plano de ensino 
(organizado sistematicamente) para 
cada aula que ministro. 

% N % N % N % N Total 

 

59% 

 

17 

 

38% 

 

11 

 

3% 

 

01 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

Para cada estratégia que utilizo, 
sempre considero os objetivos 
educacionais traçados. 

80% 23 17% 05 3% 01 -- -- 100% 

Diversifico os recursos (figuras, 
PowerPoint, textos, etc.) utilizados 
em minha aula para torná-las mais 
dinâmicas. 

97% 28 3% 01 -- -- -- -- 100% 

É importante selecionar material para 
a aprendizagem dos estudantes 
(artigos, livros, etc.) 

97% 28 3% 01 -- -- -- -- 100% 

Acredito que a diversificação das 
estratégias e ensino instigam a 
autonomia do aluno e a 
criticidade/reflexividade dos 
conteúdos aprendidos. 

87% 25 10% 03 3% 01 -- -- 100% 

A utilização de várias estratégias 
colaborativas parece não gerar 
aprendizado significativo, pois os 
alunos muitas vezes não 
demonstram engajamento adequado. 

14% 04 17% 05 45% 13 21% 06 97% 

    Fonte: A Autora, 2017. 

     Legenda: 

     CP: Concordo Plenamente 
     IC: Inclinado a Concordar 
     ID: Inclinado a Discordar 
     DP: Discordo Plenamente 

 

Com relação a elaboração do plano de aula 59% (n=17) dos docentes 

participantes afirmaram que mesmo com o planejamento da disciplina, possui um 
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plano para cada aula que ministra, 38% (n= 11) indicaram inclinação para concordar 

com a questão e 3% (n= 01) indicou discordar da assertiva. 

Os planos de aula constituem um detalhamento dos planos de ensino, estes 

são pouco explorados no ensino superior, no entanto são importantes, pois 

organizam de forma mais adstrita os conteúdos, objetivos, recursos, e as estratégias 

que serão utilizadas pelo docente e pelo discente, bem como o gerenciamento do 

tempo e o feedback sobre a atividade (SPUDEIT, 2014). 

Sobre utilizar estratégias de ensino considerando os objetivos educacionais 

traçados, 80% dos docentes (n=23) concordaram plenamente com a assertiva, 17% 

(n= 05) indicaram-se a concordar e 3% (n= 01) não responderam a questão. 

Mediante o resultado apresentado, observamos a coerência pedagógica dos 

docentes em utilizar as estratégias considerando os objetivos traçados. Os objetivos 

educacionais constituem parte importante do plano de ensino e servem para 

direcionar as atividades a serem desenvolvidas pelo professor, considerando os 

conteúdos a serem abordados, quais recursos utilizar, as estratégias adequadas 

para o alcance dos mesmos e como avaliar a aprendizagem (SPUDEIT, 2014). 

Quando questionados se os docentes diversificavam os recursos educativos  

– figuras, PowerPoint, textos, etc. – para tornar as aulas mais dinâmicas, 97% (n= 

28) concordaram com a afirmativa e 3% (n= 01) declararam inclinação para 

concordar. Sobre a importância de selecionar material para a aprendizagem dos 

estudantes  – artigos, livros, etc. – 97% (n=28) dos docentes concordaram com a 

relevância desta atividade e 3% (n= 01) mostraram inclinação para concordar. 

No que concerne à diversificação de recursos e seleção de materiais para 

estudo, evidenciamos que os participantes deste estudo, em sua totalidade, 

consideram importante para a formação dos estudantes a diversificação de recursos 

para o desenvolvimento das aulas. De acordo com Fiscarelli (2002), a utilização de 

diferentes recursos e a disponibilidade de materiais para estudo, torna o 

aprendizado mais concreto e eficiente; porém, é necessária além da diversificação a 

mediação docente na elaboração de condições que propiciem a cognição, a 

motivação e a reflexão dos saberes. 

Em relação à percepção dos docentes sobre a diversificação das estratégias 

de ensino como fator de promoção a autonomia dos alunos e a criticidade e 

reflexividade dos conteúdos aprendidos, 87% (n= 25) dos docentes alegaram 
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concordar com a afirmação 10% (n= 03) indicaram inclinação a concordar e apenas 

3% (n= 01) discordaram da assertiva. 

Notamos que a maioria dos participantes considera a diversificação das 

estratégias relevante para o ensino em enfermagem. Esse dado dialoga fortemente 

com a visão de Freire (2006) sobre a necessidade de utilizar diferentes metodologias 

em sala de aula, no intuito de respeitar a individualidade dos discentes que são 

sujeitos sociais, culturais e historicamente diferentes. 

Todavia, frente à declaração de que a utilização de várias estratégias 

colaborativas parece não gerar um aprendizado significativo, pois os discentes não 

demonstram engajamento adequado, 14% (n= 04) concordaram com essa 

informação, 17% (n= 05) inclinara-se a concordar, 45% (n= 13) a discordar e 21% 

(n= 06) discordou plenamente da afirmação, 3% (n= 01) não respondeu a essa 

questão. 

Percebemos que existe uma incongruência entre as respostas sinalizadas 

pelos participantes desta pesquisa, uma vez que 97% (concordaram ou estão 

inclinados a concordar) sobre a diversificação das estratégias, entretanto na 

assertiva que retrata sobre o uso de diferentes metodologias não gerar aprendizado 

significativo, 31 % (n= 09) dos docentes concordam ou inclinam-se a concordar com 

a afirmação. 

Tal contradição evidencia a necessidade de reflexão da prática docente, na 

perspectiva de compreender a reciprocidade existente entre os métodos de ensinar 

e a concepção de como o outro aprende (aprendizagem), bem como dos objetivos 

traçados e as formas de avaliação do que foi aprendido (FERNÁNDEZ, 2001). 

 
 
5.1.2 Estratégias de Ensino 
 

 

A diversificação das estratégias de ensino é importante em todo e qualquer 

processo de aprendizagem, e muito tem sido discutido sobre a necessidade dessa 

diversificação no ensino superior. É preciso superar a fragmentação dos conteúdos 

e o tradicionalismo na forma de ensinar, uma vez que na conjuntura atual, é 

importante no ensino em saúde o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa baseada nos contextos profissionais e na articulação entre 
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conhecimentos e competências inerentes as profissões, propiciadas por um ensino 

ativo, centrado no aluno (VIEIRA et al., 2016). 

O quadro 2 apresenta a distribuição relativa e absoluta do grau de 

concordância dos docentes sobre as estratégias de ensino. 

Quadro 2 – Distribuição absoluta e relativa do grau de concordância declarado pelos 
docentes nas assertivas referentes as estratégias de ensino. Caruaru, PE, Brasil, 2017. 

 
Assertivas 

Grau de Concordância  

CP IC ID DP 

Desenvolvo minhas aulas com 
diferentes tipos de metodologias 
ativas de aprendizagem tais 
como: estudo caso, 
dramatização, GO/GV, leitura 
crítica, mapa conceitual, aula 
expositivo-dialogada, seminário, 
tempestade de ideias, painel, 
entre outras. 

% N % N % N % N Total 

62% 18 35% 10 3% 01 -- -- 100% 

Ministro aula expositiva por 
acreditar que é a melhor 
estratégia para o estudante 
aprender. 

3% 01 38% 11 28% 08 31% 09 100% 

As atividades que proponho em 
sala de aula visam estimular a 
resolução de problemas, a 
criticidade e reflexividade dos 
alunos. 

83% 24 17% 05 -- -- -- -- 100% 

Adoto estratégias de ensino que 
integram conteúdos de outras 
disciplinas e inserem o aluno no 
contexto da profissão. 

69% 20 31% 09 -- -- -- -- 100% 

Estou sempre motivado a 
implementar novas estratégias 
de ensino. 

66% 19 34% 10 -- -- -- -- 100% 

Promovo a integração dos 
estudantes com atividades 
coletivas em sala de aula. 

80% 23 20% 06 -- -- -- -- 100% 

Em sala de aula proponho 
atividades que colaborem com 
estudantes para o 
desenvolvimento de 
competências como liderança, 
trabalho em equipe e atitudes 
positivas frente ao paciente. 

66% 19 34% 10 -- -- -- -- 100% 

    Fonte: A Autora, 2017. 

     Legenda: 

     CP: Concordo Plenamente 
     IC: Inclinado a Concordar 
     ID: Inclinado a Discordar 
     DP: Discordo Plenamente 

 

Quando questionados sobre a utilização de Metodologias Ativas da 

Aprendizagem (MAA), 62% (n=18) dos docentes concordaram utilizar em suas aulas 
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diferentes tipos de MAA, tais como: estudo de caso, leitura crítica, seminário, entre 

outras; 35% (n=10) inclinou-se a concordar e apenas 3% (n= 01) inclinou-se a 

discordar com a utilização de diversas metodologias para aprendizagem. 

Contudo, quando interrogados se ministram aula expositiva por acreditar que 

é a melhor estratégia para o estudante aprender, 3% (n= 01) dos docentes 

concordaram com essa estratégia, 38% (n= 11) mostraram inclinação para 

concordar, 28% (n= 08) inclinou-se a discordar e apenas 31% (n= 09) discordaram 

plenamente da questão. 

Nos resultados apresentados acima, evidencia-se mais uma vez a 

contradição nas respostas declaradas pelos participantes, uma vez que 41% 

declarou concordar ou inclinou-se a concordar que a aula expositiva é a melhor 

metodologia para aprendizagem dos discentes, demonstrando um entendimento 

conservador sobre o processo de ensino condizente com a aprendizagem. 

Observamos que 83% (n= 24) dos professores concordaram que as 

atividades que propõem em sala de aula visam estimular a resolução de problemas, 

a criticidade e reflexividade dos alunos e 17% (n= 05) mostraram-se inclinados a 

concordar com esta afirmativa. 

Os pesquisadores Berbel (2011) e Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014) saem 

em defesa das metodologias ativas da aprendizagem, pois na concepção desses 

autores as MAA promovem, mediante a resolução de problemas fundamentados na 

realidade, o desenvolvimento de processos cognitivos complexos e reflexivos, 

favorecendo a autonomia do estudante e a tomada de decisão. 

No que concerne à adoção de estratégias de ensino que integram conteúdos 

de outras disciplinas da matriz curricular do curso, inserindo os alunos no contexto 

da profissão, 69% (n=20) dos participantes declararam que concordam plenamente 

com a afirmativa, subentendendo que empregam a interdisciplinaridade em suas 

aulas; 31% (n= 09) mostraram-se inclinados a concordar com a adoção da prática 

mencionada. 

Observamos que a maioria dos docentes afirmou contextualizar o ensino em 

enfermagem e articular os conteúdos aprendidos nas disciplinas. De acordo com 

Finger, Souza e Potrich (2017), a interdisciplinaridade é importante no processo de 

formação do enfermeiro, bem como dos demais profissionais de saúde, uma vez que 

trabalhar de forma interdisciplinar pode superar a fragmentação e a transmissão dos 

conteúdos no ensino. 
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Com relação à motivação docente para programar novas estratégias de 

ensino, 66% (n= 19) dos participantes declararam estar sempre motivados a 

implementar novas estratégias de ensino e 34% (n=10) mostraram inclinação para 

concordar com essa assertiva. 

Grande parte dos participantes da pesquisa sente-se motivada a inovar nas 

metodologias de ensino aplicadas na sala de aula. Segundo Moreira (2013), a 

motivação do professor está diretamente relacionada ao seu comprometimento 

profissional e aos fatores que condicionam o trabalho docente  – ambiente, recursos, 

gestão, entre outros. Para esse autor, a motivação docente é extremamente 

relevante, uma vez que por meio da motivação pessoal os docentes instigam os 

alunos a criar, se engajar, discutir, resolver problemas e aprender. 

Quanto à integração de estudantes com atividades coletivas em sala de aula, 

80% (n= 23) afirmaram promover esta integração e 20% (n= 06) dos docentes 

demonstraram estar inclinados a concordar com a afirmação. 

As atividades coletivas propiciam o desenvolvimento da inteligência 

relacional, segundo Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014), visto que promovem maior 

sucesso de aprendizagem, por meio das atividades intermentais construídas em 

grupo – análise, discussão, interação – e internalizadas pelos estudantes. 

Sobre a escolha dos docentes por atividades que colaboram para o 

desenvolvimento de competências como liderança, trabalho em equipe e atitudes 

positivas frente ao paciente, 66% (n= 19) dos professores declararam que 

concordam com a proposição de tais atividades, 34% (n=10) mostraram inclinação 

para concordar. 

Observamos que os docentes declaram, mediante as atividades de ensino, o 

estímulo das competências profissionais inerentes ao trabalho do enfermeiro. As 

DCN para o curso de enfermagem preconizam durante a formação do enfermeiro, o 

requerimento de competências e habilidades para: a atenção à saúde, liderança, 

comunicação, tomada de decisão, educação permanente, administração e 

gerenciamento. Assim, o conhecimento científico mediado e produzido na academia 

deve estar alicerçado nestas competências e habilidades no intuito de formar 

profissionais qualificados para o exercício da profissão (BRASIL, 2001). 
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5.1.3 Atitudes Docentes 

  

As atitudes docentes, as metodologias de aprendizagem e a avaliação são 

variáveis que influenciam diretamente o desempenho dos discentes. Neste sentido, 

os docentes, enquanto mediadores da aprendizagem devem promover a autonomia 

dos estudantes, incentivando-os à mobilização para aprendizagem, para posturas 

investigativas, de análise e reflexão (CUNHA et al., 2010). O quadro 3 apresenta os 

dados relativos e absolutos que indicam o grau de concordância dos participantes 

frente às assertivas sobre as atitudes docentes. 

 

Quadro 3 – Distribuição absoluta e relativa do grau de concordância declarado pelos 
docentes nas assertivas referentes as atitudes docentes. Caruaru, PE, Brasil, 2017. 

Assertivas 
Grau de Concordância  

CP IC ID DP 

Ser mediador do processo do 
processo de aprendizagem é 
uma das tarefas dos docentes do 
ensino superior. 

% N % N % N % N Total 

79% 23 21% 06 -- -- -- -- 100% 

É importante estar sempre 

atualizado sobre as novas 

formas de ensinar e avaliar os 

estudantes. 

79% 23 21% 06 -- -- -- -- 100% 

Sempre busco novas maneiras 

de ensinar tornando as aulas 

mais interessantes para a 

aprendizagem dos estudantes. 

83% 25 17% 04 -- -- -- -- 100% 

Incentivo os estudantes a buscar 

outras fontes de aprendizagem, 

além das disponibilizadas em 

sala de aula. 

90% 26 10% 03 -- -- -- -- 100% 

Estimulo os estudantes a 

participar das aulas fazendo 

perguntas e considerando suas 

intervenções. 

97% 28 3% 01 -- -- -- -- 100% 

    Fonte: A Autora, 2017. 

     Legenda: 

     CP: Concordo Plenamente 
     IC: Inclinado a Concordar 
     ID: Inclinado a Discordar 
     DP: Discordo Plenamente 

 

Os participantes desta pesquisa, de forma majoritária, representando 79% 

(n=23), concordam plenamente que ser mediador do processo de aprendizagem é 
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uma das tarefas dos docentes do ensino superior. Para Michaelis (2017), a 

mediação é o “ato de servir como intermediário”, “intervenção”, nesta concepção o 

docente se situa e impulsiona o discente a ser sujeito ativo da aprendizagem, assim 

o professor instiga o interesse dos estudantes aos conteúdos necessários a serem 

aprendidos, de forma contextualizada com a realidade, promovendo sentido à sua 

prática. 

Na assertiva que refere a importância de estar sempre atualizado sobre as 

novas formas de ensinar e avaliar os estudantes, 79% (n=23) dos participantes 

concordaram que esta atitude docente é importante na prática pedagógica. Sobre a 

atualização de profissionais, Machado (2008, p.17) afirma: 

É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, 
essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho 
coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização 
permanente na área de formação específica e pedagógica, que tem plena 
compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que envolvem 
as modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimento da sua 
profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem 
como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa 
realizar. 

 

Com relação à diversificação das formas de ensinar, 83% (n=25) dos 

docentes concordaram plenamente que sempre buscam novas maneiras de ensinar 

tornando as aulas mais interessantes para a aprendizagem dos estudantes.  

A partir da vertente de ensinar utilizando metodologias ativas, que 

contemplam uma perspectiva problematizadora, crítica e contextualizada, o aluno 

sente-se motivado a buscar e construir conhecimentos de forma mais autônoma e 

significativa. Por meio da utilização de estratégias diversas é possível alcançar 

diferentes operações de pensamento e promover uma aprendizagem coerente com 

a formação profissional em enfermagem (ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

No que concerne ao incentivo discente a buscar outras fontes de 

aprendizagem além das disponibilizadas em sala de aula, 90% (n=26) declararam 

concordar com esta prática. É necessário que os docentes além de selecionarem 

materiais que facilitem a aprendizagem, instiguem os discentes a se portarem de 

forma ativa, se mobilizando para investigar e conhecer outras fontes relacionadas 

aos conteúdos vivenciados em sala de aula. Além disso, 97% (n=28) dos docentes 

concordaram plenamente que estimulam os estudantes a participar das aulas, 

fazendo perguntas e considerando suas intervenções. 
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Numa expectativa educacional dialógica, é importante estimular os discentes 

a participarem efetivamente das aulas, ponderando suas experiências, sua cultura, 

seus questionamentos, enfim considerar a relação que dá sentido a prática 

educativa (SILVA E NAVARRO, 2012). 

 

 

5.1.4 Avaliação da Aprendizagem 

 

 

A avaliação da aprendizagem se constitui de um processo que, embora crítico 

para os docentes em decorrência da complexidade que emana, é basilar para o 

sucesso da aprendizagem. No processo de ensino e aprendizagem a avaliação trata 

da reflexão sobre as práticas docentes na mediação dos saberes construídos pelos 

discentes, constituindo-se, portanto, de momentos privilegiados que permitem o 

(re)direcionamento do ensino com vistas a aprendizagem do aluno (GIL, 2017; 

CASTRO, 2016). 

Este espaço de diálogo entre o quê e como se ensina e o quê e como se 

aprende, para que não seja realizado de forma frágil, injusta ou excludente, 

necessita de competência docente para avaliar de forma fidedigna, integradora e 

coerente, utilizando instrumentos diversos, precisos e válidos, em outras palavras, 

tais aspectos asseguram a análise dos objetivos educacionais propostos no início do 

processo (SANMARTÍ, 2006; GIL, 2017). 

O quadro 4 sumariza os dados relativos e absolutos que indicam o grau de 

concordância dos docentes sobre as assertivas referentes a avaliação da 

aprendizagem. 

 

Quadro 4 – Distribuição absoluta e relativa do grau de concordância declarado pelos 
docentes nas assertivas referentes a avaliação da aprendizagem. Caruaru, PE, Brasil, 2017. 

Assertivas 
Grau de Concordância  

CP IC ID DP 

A avaliação dos estudantes é um 
processo e como tal, diversificar 
os instrumentos para avaliá-los é 
importante. 

% N % N % N % N Total 

76% 22 21% 06 -- -- 3% 01 100% 

Considero a prova como 
instrumento que melhor avalia a 
aprendizagem dos estudantes. 

38% 11 24% 07 38% 11 -- -- 100% 

    Fonte: A Autora, 2017. 

     Legenda: 

     CP: Concordo Plenamente 
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     IC: Inclinado a Concordar 
     ID: Inclinado a Discordar 
     DP: Discordo Plenamente 

 

Nesta pesquisa, foi questionado aos docentes o grau de concordância sobre a 

importância da diversificação dos instrumentos de avaliação da aprendizagem dos 

estudantes e a maioria dos docentes 76% (n=22) concordou que diversificar 

instrumentos para avaliar os estudantes é importante, 21% (n=06) declarou estar 

inclinada a concordar e 3% (n=01) concordaram plenamente com a afirmativa. 

Nota-se que a maioria dos participantes, acredita que a utilização de 

instrumentos variados, permite uma avaliação mais justa e coerente com a 

aprendizagem, demonstrando um entendimento sobre esse processo que 

acompanha todo o percurso do ensino e de aprendizagem. 

Quando questionados se consideravam a prova como um instrumento que 

melhor avalia a aprendizagem dos estudantes, 38% (n=11) declararam que 

discordam da afirmativa, outros pesquisados representando 24% (n=07) indicaram 

inclinação a discordar e 38% (n=11) dos professores mostraram propensão a 

concordar com a importância desta diversificação. 

Realizando um comparativo com os dados apresentados na questão anterior, 

observamos que existe propensão a contradição das respostas por parte dos 

docentes, uma vez que os 97% (n=28) participantes concordaram ou inclinaram-se a 

concordar com a relevância de diversificar os instrumentos de avaliação e na 

questão seguinte 38% (n=11) participantes inclinam-se a concordar que a prova é 

um instrumento que melhor avalia a aprendizagem dos discentes. Embora a maioria 

dos docentes pareça ter entendimento pertinente sobre a avaliação, a sua 

contradição nos faz refletir se este entendimento se aplica em sua prática. 

Observamos que os participantes da primeira etapa deste estudo alegam nas 

assertivas propostas, atitudes favoráveis à prática pedagógica no ensino superior 

em enfermagem; todavia, evidenciamos que alguns docentes mostram 

contraposição ao que foi assinalado em momentos anteriores no mesmo instrumento 

de investigação. Assim, identificamos que 52% (n=15) dos docentes demostraram 

incoerências nas respostas dispostas em três dos quatro eixos de análise que 

alicerçaram a primeira etapa desta pesquisa. Este posicionamento de contradição 

docente nos faz um convite à reflexão entre o que é declarado e o que efetivamente 

realizado em sala de aula. 
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5.2 2ª Etapa 

 

Com o intuito de aprofundar os resultados identificados na 1ª etapa da 

pesquisa, este segundo momento se refere aos dados coletados mediante entrevista 

com os 07 docentes do curso de graduação em enfermagem. 

Como critério de participação nesta etapa, foram selecionados docentes que 

declararam possuir formação pedagógica e que não apresentaram contradições nas 

respostas da etapa anterior. O quadro 5 sumariza a caracterização dos 

participantes, nesta segunda etapa da pesquisa, de acordo com as variáveis ordem 

de participação, sexo, formação e tempo de experiência na docência. 

 

Quadro 5 – Caracterização dos Participantes da Etapa 2. Caruaru, PE, Brasil, 2017. 

Participante Sexo 
Formação 
Acadêmica 

Tempo de Experiência na 
docência 

D1 Feminino Enfermagem Entre 4 a 7 anos 

D2 Masculino Enfermagem Entre 4 a 7 anos 

D3 Feminino Enfermagem Entre 1 a 3 anos 

D4 Feminino Enfermagem Entre 8 a 10 anos 

D5 Masculino 
Ciências 

Biológicas 
Entre 4 à 7 anos 

D6 Feminino Enfermagem Entre 4 a 7 anos 

D7 Feminino Enfermagem Entre 1 a 3 anos 

   Fonte: A Autora, 2017. 

 

Após leituras exaustivas e análise na busca de significados nos discursos 

proferidos pelos participantes, os dados nos conduziram a dividir a análise em 

quatro categorias e duas subcategorias que serão discutidas adiante, a saber: 

Protagonismo do discente no processo de aprendizagem, Estratégias de ensino e 

sua utilização no processo de aprendizagem, Estratégias de aprendizagem e 

percepções sobre a prática, O planejamento de ensino, Seleção das estratégias de 

ensino,  Avaliação da aprendizagem: Um convite à reflexão. 
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5.2.1 Primeira Categoria: Protagonismo do Discente no Processo de Aprendizagem 

 

Ensinar é um processo de partilha, que envolve uma sequência intencional de 

atividades e atitudes a serem executadas por docentes e discentes. Este processo 

nos obriga a refletir na forma como concebemos o conhecimento e a aprendizagem 

(FERNÁNDEZ, 2001; FREIRE, 2006; LIBÂNEO, 2009). 

Na visão de Fernández (2001), o ensino promove a criação de condições 

cognitivas – alicerçadas na investigação, criticidade, apreensão da realidade, entre 

outros – que auxiliarão os discentes a atribuir um sentido aos saberes construídos. 

Aprender, além da responsabilidade e mobilização para construir 

conhecimentos, exige o estabelecimento de relações do sujeito consigo, com o 

mundo e com o outro. Mediante o estabelecimento de tais relações, o discente 

desenvolve concepções de mundo e de como transformá-lo, uma vez que a 

aprendizagem, alicerçada em uma perspectiva de autonomia e pró-atividade, 

abrange dimensões cognitivas mais duradoras e significativas (CHARLOT, 2000, 

MITRE et al., 2007). 

A prática docente não pode desconsiderar o contexto que envolve a 

articulação entre conhecimento e mundo e deve ser pautada pela ótica educacional 

dialógica, com a qual a teoria e a prática se vinculam no intuito de dar sentido ao 

que se aprende e propiciar uma consciência sobre a responsabilidade social de cada 

um (CHARLOT, 2000; FERNANDEZ, 2001; BERBEL, 2011). 

As metodologias ativas da aprendizagem contemplam uma concepção 

holística de ensinar e de aprender, uma vez que consideram os indivíduos de forma 

integral, articulando os elementos presentes na construção do conhecimento: 

espaço, tempo, vontade, emoção, cultura, entre outros, possibilitando; portanto, o 

ensino consciente, transformador pautado em sujeitos capazes de reconhecer-se 

como agentes que refletem e recriam o contexto no qual se inserem (BIOTO-

CAVALCANTI, 2014). 

Os docentes participantes desta pesquisa acreditam que as metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem são importantes na construção do conhecimento, 

os depoimentos apontam a preocupação com a criticidade e reflexividade na 

formação profissional, bem como no protagonismo dos discentes inseridos neste 

processo. 
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As falas transcritas abaixo revelam a compreensão dos docentes acerca da 

importância das MAA no contexto do processo de ensinar e aprender no Curso de 

Graduação em Enfermagem: 

 

 [...] “Se eu não trabalhar de forma ativa, inserindo esse aluno no conteúdo, 
gerando essa responsabilidade, reconstruindo esse conceito de como se 
aprende, se eu não botar o aluno para ser seu protagonista, eu acho que o 
professor não consegue fazer muita coisa, eu acho que a gente pode 
mascarar realmente esse processo de estar ensinando” (D1). 
 
 
“Um dos focos dessa metodologia ativa é buscar no aluno a sua visão 
crítica; então, a partir do momento em que você coloca o aluno participante 
desse processo de ensino e aprendizagem, em que ele possa trocar suas 
ideias com o professor, que ele possa dar a sua opinião crítica sobre o 
assunto, eu acredito que isso é positivo para o aprendizado dele. Eu 
acredito que, as metodologias ativas, elas vieram realmente para mudar 
esse parâmetro do professor ser o dominante na sala de aula, elas fazem 
com que o aluno ele também possa estar exercitando esse seu lado mais 
crítico, mais reflexivo relacionado a determinado assunto” (D2). 
 
 
[...] “Então, metodologias ativas faz com que o ensino desloque o eixo do 
docente e aquele estudante passe a ser uma parte importantíssima, 
indispensável para o processo. A ideia de metodologias ativas eu entendo 
que é fazer, com que quem está envolvido no processo não seja passivo, ou 
seja, proponha, critique, reflita, diga não, diga eu discordo” [...] (D3). 
 
 
“Dá ao aluno a oportunidade de ser o principal ator da aprendizagem, e é 
isso o que faz ele se estimular e querer estudar mais. Ele perceber que é 
capaz de aprender” (D5). 
 
 
“As metodologias ativas trazem o aluno para pensar em que enfermeiros 
eles vão ser. Então estimular, provocar o aluno, faz com que ele reflita que 
tipo de profissional ele vai ser? O que ele está fazendo na graduação?” 
(D7). 
 
 

Nas falas apresentadas acima, a autonomia no desenvolvimento do intelecto 

e a reflexividade dos conteúdos aprendidos, são pontuadas como fundamentais para 

o desenvolvimento da aprendizagem, demonstrando que a maioria dos docentes 

entrevistados parece ter um entendimento pertinente da temática discutida neste 

item. 

De acordo com Severo e Kasseboehmer (2017), a autonomia está 

relacionada ao desejo de aprender, aprender porque o discente quer, porque 

entende que é importante e não por uma simples obrigação. Na concepção desses 

mesmos autores, o professor deve exercer um caráter motivacional à aprendizagem, 
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sendo um promotor da autonomia, incentivando, despertando curiosidade, 

promovendo o engajamento, autoconfiança e a autorregulação. 

Berbel (2011) entende que no processo de aprendizagem o docente motiva o 

discente, ao estimular as atividades de interesses pessoais de cada indivíduo, ao 

demostrar a importância das tarefas e estabelecer significado para o conteúdo 

discutido em sala de aula. Assim, a aprendizagem é construída na reciprocidade 

com os métodos de ensino, a utilização de metodologias desafiadoras desperta o 

desejo, a mobilização para aprender e a compreensão do aprendido (LOURENÇO; 

PAIVA, 2010). 

No que concerne a reflexividade, 28% (n=02) dos docentes entrevistados 

acreditam que a utilização de MAA estimula, além da autonomia, o desenvolvimento 

do pensamento reflexivo. Segundo Leitão (2007), refletir é reconsiderar as nossas 

ações, ou seja, realizar a autorregulação do pensamento, considerando as 

concepções de mundo de cada indivíduo, o objeto de conhecimento e as limitações 

e bases que o ancoram. 

A profissão do enfermeiro envolve constantemente a tomada de decisão, pois 

estes profissionais atuam em ambientes complexos, compostos por vários atores e 

condicionantes que fazem parte do processo de saúde-doença. Face ao exposto, a 

formação em saúde não pode acontecer fora deste âmbito reflexivo, visto que a 

aprendizagem deve corroborar a perspectiva transformadora, na qual o futuro 

profissional, ainda na academia, pensa sobre o seu objeto de estudo, suas ações 

em tomada de decisões, entraves e, a partir destas, constrói e ressignifica o 

conhecimento (ABREU, 2014). 

O pensamento crítico e reflexivo é relevante ao ensino e prática profissional 

em enfermagem, uma vez que o exercício da enfermagem abarca em sua práxis, a 

resolução de problemas por meio da articulação entre conhecimento-habilidades e 

atitudes, no intuito de promover a melhor assistência ao paciente, com eficácia, 

ciência e resolutividade (OLIVEIRA, 2014). 

Pelo exposto, o processo de ensino e aprendizagem que privilegia o aluno 

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

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

como detentor do conhecimento. Esta parceria entre docente e estudante deverá 

estar baseada no engajamento, especialmente dos estudantes, na autonomia e na 
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reflexão proporcionando assim, significado aos conhecimentos aprendidos na 

formação em enfermagem. 

Para Mesquita (2012) o ensino tradicional não traz resultados significados na 

formação de enfermeiros, pois distancia os conteúdos ministrados em sala de aula 

da realidade da assistência de enfermagem, não auxilia o discente a desenvolver a 

criticidade a postura ativa. Este tipo de ensino centra-se na disciplina, 

transmissibilidade, exposição de conteúdos, exercícios de fixação, entre outros. 

O estudo de Gomes et al. (2013) permite afirmar que o ensino tradicional 

tecnicista não atende a conjuntura social da atualidade, muito embora, existem 

indícios de que muitos docentes se utilizam da transmissão de conteúdos em suas 

aulas. Este modelo de ensino centrado no professor como detentor do conhecimento 

promove a passividade do discente, não estimulando a metacognição, a 

independência e o intelecto de maneira expressiva. 

Pelas falas proferidas pelos docentes, podemos observar que os professores, 

consideram que as MAA estão alicerçadas em uma visão progressista de ensino, 

onde este não está condicionado à transmissão do conhecimento, mas a sua 

construção, partilha e significação: 

 

“Eu acredito que as metodologias ativas vieram realmente para mudar esse 
parâmetro do professor ser o dominante na sala de aula, elas fazem com 
que o aluno também possa estar exercitando esse seu lado mais crítico, 
mais reflexivo relacionado a determinado assunto” (D2). 
 
 
“Eu acho que falar em estratégias de ensino tem a ver com concepção de o 
que é ensino, a concepção de ensino não é só de trazer informação, é para 
alguém que vem conseguir aplicar a informação recebida. Então, aula na 
minha concepção é a troca de vivências, é troca de experiências, por isso 
não combina com essa concepção de o que é o ensino em sala de aula é 
tão somente expositivo. As metodologias ativas deslocam o eixo da 
aprendizagem do professor, que a luz da educação tradicional detinha todo 
conhecimento, e em uma perspectiva progressista de educação eu diria que 
até humanitária, o professor não detém todo conhecimento como tem muito 
que aprender com as experiências prévias dos estudantes” (D3). 
 
 
“Então é mais proveitoso, digamos assim, do que a gente só achar que está 
depositando conhecimento em alguém” (D7). 

 
Os participantes desta pesquisa entendem que a centralidade do processo de 

ensino e aprendizagem deve ser no discente, cabendo ao docente, não o papel de 

protagonista, detentor de todo conhecimento, mas de mediador e regulador das 

situações de aprendizagem. 
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Para Souza, Sartorib e Roesler (2008) a mediação situa o docente como 

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

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

promovem a construção dos saberes. 

Observamos que um dos docentes entrevistados, apresenta em sua narrativa 

a perspectiva progressista e humanitária da educação superior, bem como a 

importância em considerar o conhecimento dos discentes no processo de ensino e 

aprendizagem, assim como as suas experiências sociais, históricas e culturais.  

Outro ponto importante apontado na pesquisa, foi a utilização de métodos 

diversificados de ensino, considerando que os indivíduos aprendem em diferentes 

modos e tempos:  

 
“É importantíssimo a gente está se utilizando de metodologias, as mais 
variadas possíveis até para tornar o ambiente diferente, porque tem aluno 
que se adequa em aprender de um modo, já tem aluno que já tem maior 
facilidade em aprender de outra forma, então é aquela coisa, o professor 
como modulador ele precisa se utilizar de diversas estratégias, de diversas 
ferramentas para conseguir contemplar a forma de conhecimento dos 
diversos tipos de alunos que a gente tem, isso tanto na parte da estratégia 
de ensino, quanto na parte também da estratégia de avaliação” (D4). 
 
 

Evidenciamos a percepção pertinente do docente no que se refere ao respeito 

a individualidade dos discentes, quando é colocado a diversidade dos estudantes na 

sala de aula, a importância dos espaços de aprendizagem diferentes, e as 

necessidade de estratégias de ensino e avaliação que contemplem tais 

especificidades neste campo de atuação.  

Barbosa (2008) indica que o ensino não pode acontecer fora do contexto 

vivenciado pelo discente. É  importante, portanto, que o docente se aproprie de seu 

papel como mediador ativo neste processo, atento à diversidade discente existente 

em sua sala de aula e reflita que estes indivíduos possuem histórias, concepções e 

expectativas diferentes e, portanto, possuem dificuldades e aprendem 

diferentemente. 

Neste sentido, a utilização das metodologias ativas da aprendizagem na 

formação em enfermagem, contempla esta dinâmica de comprometimento com o 

aprender, bem como, com as características de cada sujeito (MELO et al., 2014). 

Ainda de acordo com Melo e seus colaboradores, as MAA, associadas a uma 

postura ativa dos docentes e discentes, impulsionam a aprendizagem, uma vez que 

ambos são instigados a sair da “zona de conforto”, construindo conhecimentos 
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sólidos, por meio das experiências prévias, da problematização, do confronto com a 

realidade, engajamento e tomada de decisão. 

No decorrer da leitura sobre a temática aqui estudada foi observado na 

literatura a existência de vários autores defendendo em seus estudos, um tipo de 

metodologia específica, a exemplo, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

 Todavia, considerando o exposto neste item, concordamos que as utilizações 

de várias estratégias atendem de uma forma mais satisfatória as demandas 

educacionais, cabendo ao professor refletir sobre os conteúdos, objetivos e métodos 

a serem utilizados de acordo com a realidade dos atores envolvidos no processo e 

na intencionalidade da aprendizagem. 

 

5.2.2 Segunda Categoria: Estratégias de Ensino e sua Utilização no Processo de 

Aprendizagem 

 

Segundo Anastasiou e Alves (2004) as estratégias de ensinagem promovem 

uma superação ao ensino tradicional que apresenta a aula expositiva como 

instrumento único de exposição dos conteúdos, sem atender o contexto que envolve 

a construção dos saberes, promovendo na maioria das vezes a memorização, a 

fragmentação dos conteúdos e a aprendizagem sem apropriação. 

Para as autoras, a seleção das metodologias de ensino devem considerar as 

dimensões do processo de ensino e aprendizagem, que envolve: a intencionalidade, 

o resultado, a mediação docente, a mobilização e significação dos conteúdos 

apreendidos pelos discentes. 

Nesta pesquisa, verificamos que os docentes têm empregado em suas 

atividades, diferentes estratégias de ensino, tais como: aula expositiva 86% (n=06), 

estudo de caso 86% (n=06), simulação 57% (n=04), seminários 43% (n=03), debate 

28% (n=02), cartilha 14% (n=01), grupo de verbaliza/grupo de observação 14% 

(n=01), jogos educativos 14% (n=01), roda de conversa 14% (n=01), e dramatização 

14% (n=01), os dados citados referem-se a respostas múltiplas de 07 docentes, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 
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Tabela 4 – Distribuição das estratégias de ensino referidas pelos docentes investigados. 

Caruaru – PE, 2017. 

Estratégias Utilizadas N Percentil (%) 

Aula Expositiva 06 86% 

Estudo de Caso 06 86% 

Simulação 04 57% 

Seminários 03 43% 

Debate 02 28% 

Cartilha 01 14% 

Grupo Verbaliza/Grupo Observa 01 14% 

Jogos Educativos 01 14% 

Roda de Conversa 01 14% 

Dramatização 01 14% 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

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

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

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

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

objeto de apreensão. 

Considerando o contexto desta pesquisa, observamos que a aula expositiva, 

o estudo de caso e a simulação são alguns dos recursos utilizados na formação em 

enfermagem, como demonstram as falas abaixo:  

 
“Costumo trabalhar sempre associando a parte prática com a parte teórica, 

então muitas das aulas, a gente consegue vivenciar em laboratórios com 

práticas de simulações realistas. Procuro utilizar maneiras pedagógicas 

diferentes, para poder não trabalhar com a repetição e monotonia, mas 

tentar absorver do aluno aquilo que ele pode oferecer, tento construir uma 

proposta para nivelar os alunos de uma maneira bem uniforme. O máximo 

que eu posso está é atuando com a parte prática envolvendo a teoria e 

fazendo esse aluno a ser um sujeito inquieto, crítico, absorvendo também 

informações que ele traz de sua cultura, de seus costumes para que a gente 

consiga construir e reconstruir os saberes que são partilhados” (D1). 

 

 

“Uma das mais utilizadas é a aula expositiva dialogada, além da aula 

expositiva dialogada, utilizo muito roda de conversa e também discussão de 

casos para que o aluno possa está relatando as experiências e também 

explanar aquilo que sabe, de acordo com a temática que é abordada em 

sala de aula” (D2). 
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“Geralmente eu utilizo a aula expositiva que infelizmente a gente não 

consegue se desprender totalmente dela, né? Apesar de saber que não é 

uma das formas mais adequadas, então me eu utilizo dessa estratégia 

expositiva. Trago bastante estudo de caso, a maior parte dos exercícios que 

eu faço inclui estudo de caso, no sentido de aproximar com a realidade e 

fazer com que ele de fato compreenda o conteúdo e saiba aplicar na 

prática” (D4).  

 

Nos depoimentos, verificamos a preocupação de alguns docentes em tornar a 

aula atrativa, apresentando os conteúdos de diferentes formas. Todavia, também é 

notório o conservadorismo de alguns professores, no que concerne a exposição dos 

conteúdos e o enfoque técnico das atividades de enfermagem. De certo, uma das 

habilidades do profissional de enfermagem envolve o conhecimento e a efetivação 

de procedimentos em saúde; porém, estes não se restringem a mera execução de 

tarefas, uma vez que considera a complexidade do cuidar e os atores nela 

envolvidos (LAZZARI et al., 2011). 

Evidenciamos uma maior tendência às estratégias tradicionais mencionadas 

nos discursos:  

“Desenvolvo aula expositiva, geralmente a aula expositiva é o que os 

nossos alunos mais querem né? Eles não querem aulas voltadas para eles 

irem em busca, eles geralmente querem aquela aula que o professor bote 

slide cheio de texto e nesses slides cheios de textos eles vão usar para 

estudar para prova, então para se adequar um pouco eu também uso aulas 

expositiva com slide e, isso termina sendo uma coisa que as vezes se torna 

até metade da minha disciplina, sendo só desse tipo de aula (D5)”. 

 

 

“Como a minha disciplina é muito prática, eu tento sempre inserir a teoria 

vinculada à prática, geralmente eu articulo teoria e prática. Eu sempre faço 

ou aula expositiva com demonstração de dispositivos, equipamentos em 

sala de aula ou a aula teórica ou prática já em laboratório (D7)”. 

 

Os métodos de exposição verbal dos conteúdos e técnicas exigem do 

discente uma postura passiva, receptiva e mecânica. De acordo com Berbel (2011) 

esse tipo de ensino não promove apropriação da aprendizagem, pois coloca o aluno 

na qualidade de expectador do mundo, sem senso de responsabilidade com a 

realidade em que se insere.  

Nos discursos supracitados observamos que o participante D2 expressa em 

seu discurso o uso da aula expositiva dialogada, diferentemente da aula expositiva 

tradicional, permitindo a participação do aluno que tem suas opiniões e observações 

consideradas.  
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Anastasiou e Alves (2005, p. 15-16) ressalta que a aula expositiva dialogada 

consiste:  

 

“Numa exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, 

cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como 

ponto de partida. O professor leva os estudantes a questionarem, 

interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e 

do confronto com a realidade. Deve favorecer análise crítica, resultando na 

produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da passividade e 

imobilidade intelectual dos estudantes”. 

 

 

Para Bergamo (2010) este tipo de metodologia é a mais usual no ensino 

superior. Quando aplicada de maneira pertinente promove por meio do diálogo, um 

intercâmbio de conhecimentos entre os docentes e discentes.  

Depreende-se da maioria das falas o uso dos estudos de caso/discussão de 

casos clínicos como estratégias privilegiadas na formação dos estudantes de 

enfermagem. Trata-se de estratégias problematizadoras que viabilizam a articulação 

entre teoria e prática numa perspectiva interdisciplinar. A utilização deste tipo de 

metodologia na formação em saúde tem se expandindo em virtude de sua 

adequação a conjuntura educativa deste campo de atuação, uma vez que propicia o 

processo de reflexão e tomada de decisão (SILVA et al., 2014).   

O emprego dos estudos de casos/discussão de casos clínicos nas práticas de 

ensino prepara o estudante para a realidade dinâmica da prática profissional em 

enfermagem, possibilitando amplas reflexões sobre os processos de transformação 

desta. Cyrino & Toralles-Pereira (2004, p. 785) ressaltam que “sua maior 

contribuição é a mudança de mentalidade, exigindo de todos os agentes sociais 

envolvidos no processo educativo a reavaliação de seus papéis, re-significando, 

coletivamente, o processo de ensino-aprendizagem”. 

Referente à execução de atividades práticas em laboratórios (simulação), 

57% (n=04) dos docentes, pontuou utilizar essa estratégia como forma de consolidar 

os conhecimentos produzidos mediante o aporte teórico estudado. Segundo Costa 

et al. (2015), a simulação é uma metodologia ativa que permite aos estudantes a 

oportunidade de experimentar a representação de uma situação real, com o intuito 

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

Neste sentido, o uso da simulação na educação em enfermagem, não pode 

estar condicionado apenas ao treinamento e execução de técnicas em saúde; deve 
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considerar o cenário  que envolve o contexto do cuidar, uma vez que a prática em 

enfermagem não se limita a execução de procedimentos, conforme implícito na fala 

de um dos docentes: 

 

“Outra técnica que utilizo também é o recurso prático nos laboratórios, a 

depender do conteúdo, quando a gente pode alinhar a parte teórica com a 

parte prática” (D4). 

 

 

No que alude a contextualização com a realidade e o desenvolvimento de 

atividades intermentais construídas coletivamente, o debate aparece como uma 

metodologia que oportuniza a reflexividade: 

 

“Eu procuro várias formas do aluno interagir melhor com o conteúdo, faço 

atividades em grupo para eles refletirem juntos e depois debater em sala 

tudo que foi dito (D6)”. 

 

 

“As estratégias que eu utilizo são dramatizações, são debates, às vezes eu 

não programo debate e ele acontece no meio da aula porque os alunos são 

provocados durante a aula. O que acontece é trazer estratégias que sejam 

diferentes do que é o dito tradicional, porque minha concepção de educação 

não é a tradicional. [...] A educação não se restringe aos muros da 

universidade, então eu peço que eles possam ir entrevistar quem já está na 

assistência, quem já está trabalhando, para que eles não estejam aqui no 

mundo fantástico que não existe, então eu também preciso prepara-los para 

o que é real” (D3). 

 

A respeito dos debates, como metodologia de aprendizagem ativa, Michaelis 

(2017) afirma que debater significa “discutir um assunto”, analisar em conjunto. 

Existem várias formas de gerar discussões em sala de aula. Gil (2017) esclarece 

que esse método de aprendizagem colaborativa incentiva a investigação, a 

comunicação das ideias, as habilidades de síntese e integração, o respeito a 

opiniões e experiências dos colegas. Leitão e Chiaro (2005) ressaltam que este tipo 

de metodologia, se caracteriza pela construção, justificação, negociação e 

transformação de diferentes pontos de vista, tendo como principal movimento o 

pensamento crítico e reflexivo. 

Cabe ressaltar a advertência de Gil (2017) acerca da aplicabilidade dessa 

metodologia, pois, em sua visão, não é recomendada para todos os conteúdos, 

devendo se adequar aos objetivos educacionais, assim como a escolha de qualquer 
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outra estratégia de ensino com a intencionalidade de gerar uma aprendizagem ativa, 

cheia de significados e transformadora. 

Conforme Souza e Bezerra (2013), para existir uma aprendizagem ativa é 

necessário que os professores adotem posturas ativas, promovendo um ambiente 

favorável a aprendizagem onde a colaboração, a criatividade, o incentivo para a 

resolução de problemas e a interdisciplinaridade, sejam capazes de dar conta do 

pensamento crítico e de alto nível, fundamentados na realidade. O desenvolvimento 

de ambientes com essas características instiga a autonomia do discente, o 

pensamento reflexivo, investigativo e o motiva para construir e significar o 

conhecimento. 

No que concerne à efetivação de posturas que estimulem e promovam a 

aprendizagem, percebe-se que esta atitude se relaciona a formação do professor e a 

sua concepção de educação, de ensino e de aprendizagem (ANASTASIOU, 2005; 

BERBEL, 2011). 

 

5.2.3 Terceira Categoria: Estratégias de Aprendizagem e Percepções sobre a 

Prática 

 

No intuito de investigar a percepção dos docentes sobre as estratégias que 

utilizam em sua prática foi perguntado aos participantes deste estudo quais 

estratégias eles consideravam gerar maior aprendizagem dos discentes e quais 

acreditavam não gerar resultados positivos. 

No que concerne às estratégias, consideradas importantes e profícuas na 

construção da aprendizagem dos discentes de enfermagem, os docentes 

destacaram: o estudo de caso/ o caso clínico representando 43% (n=03), simulação 

realística 29% (n=02), seguido de dramatização 14% (n=01) e seminário 14% 

(n=01).  

Os docentes acreditam que as metodologias acima citadas propiciam um 

ensino pautado em circunstâncias reais, contextualizado e participativo, como 

demonstram as falas transcritas a seguir. 

 

“A gente da área de saúde se trouxer somente aquilo que é teórico, 
estamos reproduzindo os autores e livros. Eu posso não conseguir alcançar 
e preparar esse aluno para vivência real” (D1). 
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“Uma das estratégias que eu também gosto bastante é a estratégia 
problematizadora. Sempre procuro trazer um problema relacionado aquele 
tema, é como se aproximasse mais da realidade, atraísse mais atenção do 
aluno e fizesse com que ele também tivesse um aspecto participativo maior” 
(D4). 
 
 
“Eu percebo que naquele momento da dramatização ele se identifica, 
porque alguns são da área e se identificam com algo que já viram na vida e 
principalmente, porque a dramatização tem um caráter meio que de preparo 
para algo que ele vai ver ou que é muito provável que ele veja na realidade” 
(D3). 

 
“Quando a gente faz a discussão prévia e eles fazem isso na prática, eles 
aprendem muito mais porque eles praticam” (D7). 

 

A execução das estratégias, mencionadas pelos participantes deste estudo, 

na formação em enfermagem corrobora com a pesquisa realizada por Waterkemper 

e Prado (2011), quando estes afirmam que no Brasil as estratégias de ensino 

consideradas estimuladoras do pensamento crítico e reflexivo no ensino em 

enfermagem, evidenciadas pela literatura, são: estudo de caso, simulações e 

dramatizações. 

Para os mesmos autores essas metodologias ativas instigam à autonomia, a 

participação, a tomada de decisão e o pensar sobre as ações – criticidade –, o que 

vai além de desenvolver habilidades técnicas ou ter conhecimento sobre 

determinado assunto. 

Para Melo e Sant’Ana (2012 p. 329), “o grande desafio da metodologia ativa é 

aperfeiçoar a autonomia individual e uma educação capaz de desenvolver uma visão 

do todo – transdisciplinar”. Para os autores a prática pedagógica deve considerar 

todos os elementos que envolvem a relação com o mundo ao qual o discente se 

insere e a sua capacidade de transformar a realidade. Portanto, o ensino deve 

considerar os aspectos: cognitivos, políticos, culturais, econômicos e afetivos que 

permeiam o trabalho em enfermagem. Além disso, é ressaltada a capacidade do 

aluno em governar o seu aprendizado, constituindo-se sujeito ativo de sua 

aprendizagem.  

Não existe aprendizagem se o discente não se mobilizar para construir o 

conhecimento, é este desejo de conhecer, de busca e de apropriação que promove 

o sucesso da aprendizagem (CHARLOT, 2000). As metodologias ativas são 

recursos que impulsionam, motivam e despertam a criatividade e a resolução de 
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problemas, o professor media a relação com o conhecer e o aluno é o protagonista 

do processo. 

Quanto às estratégias referidas pelos docentes, por promoverem resultados 

precários na formação em enfermagem, a maioria dos participantes pontuou o 

seminário como estratégia pouco efetiva 43% (n=03), seguido de aula expositiva 

dialogada 29% (n=02) e utilização de vídeos 14% (n=01), 14% (n=01) ignorou esta 

pergunta.  

Sobre os seminários foi alegado:  

 

 “De todas as opções aquela que eu percebi que foi menos factível foi a 
estratégia dos seminários. Talvez os alunos não conseguem compreender a 
proposta de um seminário” [...] (D1). 
 
 
[...] “Ao final desse tipo de apresentação os participantes do seminário 
aprendem bastante sobre o tema, o que é bem contrastante com o restante 
da turma que durante o seminário eles estão mais preocupados em está 
somente presente, do que realmente aprender” (D5). 
 
 
[...] “Eu utilizo na minha prática ainda os seminários, mas eu acredito que 
diante do perfil de aluno que nós temos hoje é um recurso que não tenho 
tanto resultado quanto às demais estratégias. [...] Acaba sendo um trabalho 
superficial e meio que mecânico, porque geralmente a gente trabalha 
seminário em grupo e os alunos tem a tendência de fazer divisões, acaba 
se tendo uma fragmentação da pesquisa” (D7). 

 

De acordo com Marcheti (2001) e Anastasiou e Alves (2005), a estratégia de 

aprendizagem denominada Seminário permite um debate de temáticas ou 

problemas que instigam a criatividade, a independência e o desenvolvimento do 

intelecto do aluno. Nos estudos de Marcheti (2001) fica evidente que o sucesso da 

estratégia depende da responsabilidade dos envolvidos – professor e alunos, onde 

cabe ao professor, como organizador do processo, conduzir a proposta, indicando 

aos estudantes como o Seminário deverá ser organizado para que a fragmentação 

de conteúdos não aconteça. 

Nas falas pronunciadas, podemos observar a atribuição do insucesso dos 

seminários à compreensão insatisfatória desta proposta de aprendizagem pelo 

aluno, a ausência do desejo de compreender o trabalho dos outros colegas de sala 

de aula, bem como a fragmentação do conteúdo a ser apresentado pelo grupo. 

Embora 43% (n=03) dos docentes investigados tenham declarado que a 

metodologia Seminário não apresenta um resultado promissor, em outro momento 
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nesta pesquisa esta estratégia aparece como uma das mais utilizadas, conforme 

explanado em momento anterior. Isto demonstra uma contradição da própria prática, 

uma vez que os docentes não consideram interessante, entretanto, continuam a 

utilizá-la. 

De fato a passividade dos discentes é um problema para a execução de 

qualquer metodologia ativa da aprendizagem, cabendo ao professor instigar e 

motivar o aluno e a este último se reconhecer enquanto sujeito que necessita 

aprender. 

Sobre a compreensão inadequada e a fragmentação dos estudos referidos 

pelos professores, ressaltamos mais uma vez, a reflexão constante da prática 

docente, no tocante aos seminários é pertinente que o docente se posicione de 

maneira apropriada, fazendo com que o que se pede, seja compreendido; 

orientando, desafiando, favorecendo diálogo, explanando os critérios de avaliação, 

realizando síntese integradora ao término de cada seminário desenvolvido, 

alcançado os objetivos propostos (MARCHETI, 2001). 

A aprendizagem pode ocorrer em diferentes ambientes, circunstâncias e 

formas, a aula expositiva dialogada e a utilização de vídeos, assim como as diversas 

metodologias existentes, podem ser incorporadas ao processo de ensino em saúde. 

Porém, cabe ao docente refletir sobre a melhor forma de utilizar cada uma delas, 

sempre observando quais as habilidades intelectuais e cognitivas deverão ser 

alcançadas. 

 

5.2.4 Quarta Categoria: Planejamento de Ensino 

 

Nesta etapa os docentes foram questionados se para utilizar estratégias de 

ensino e aprendizagem elaboravam ou possuíam algum planejamento. Para este 

questionamento os docentes alegaram: 

 
 
[...] “Todas as minhas aulas tem um planejamento no início do semestre, 
então quando a gente recebe o calendário acadêmico, já planejo quais são 
as minhas aulas e o que é que eu vou usar para cada aula” [...] (D5). 

 
 

Na fala acima, identificamos que existe um planejamento do ensino no início 

da disciplina. Todavia, não fica explícito um planejamento de aula, com os objetivos 

da aula, o método que será utilizado, o tempo gasto nas atividades, bem como as 
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formas de avaliação. Sabemos que o planejamento da aula é inerente à prática 

docente, porém, na maioria das vezes não é documentado, como podemos 

constatar no depoimento de um dos docentes:  

 

“Sim eu tenho planos, o plano de ensino. E junto com apresentação do 
plano de ensino, tem um contrato didático-pedagógico com nossas regras 
de convivência para aquele semestre. Na apresentação já estão propostas 
como serão as aulas, por exemplo, debates, os jogos educativos, os 
seminários. [...] Muitas coisas são do meu perfil docente, mas eu não 
escrevo” (D3). 
 
 

De acordo com Gil (2017) o plano de aula é fundamental no cotidiano do 

professor, uma vez que direciona de forma minuciosa o ensino a ser mediado pelo 

docente em determinada aula. Assim como o plano de ensino que organiza de forma 

sistemática o planejamento de todo o período letivo, o plano de aula é elaborado de 

acordo com a intencionalidade educativa que permeia o trabalho docente. 

Para Castro, Tucunduva e Arns (2008) o plano de aula permite ao professor 

desenvolver um ensino contextualizado, mediante o confronto dos conhecimentos 

com a realidade na perspectiva de transformá-la. Além disso, conhecendo as 

histórias, culturas e dificuldades dos discentes, é possível selecionar estratégias que 

contemplem as demandas que podem emergir na prática pedagógica. 

Um fato observado na fala de um docente é o perfil passivo dos discentes que 

muitas vezes por estarem habituados com o ensino tradicional, não demonstram 

afinidade com as metodologias ativas da aprendizagem: 

 

[...] “É bem mais difícil ministrar uma aula se utilizando de uma estratégia 
que não seja a expositiva. Então, de fato, isso requer um planejamento 
prévio para que tenhamos a certeza de que aquela estratégia vai funcionar, 
porque as vezes se torna até difícil para o aluno entender. Tem aluno que 
pensa que você está utilizando dessa outra ferramenta como uma forma de 
não querer dar aula” [...] (D4). 

 

O posicionamento dos discentes frente a essas metodologias pode estar 

relacionado à forma como estas são aplicadas no ensino, onde nem sempre é 

explicitado  a eles do que consiste a metodologia e como esta será desenvolvida. Há 

também que se considerar o preparo do professor para trabalhar com metodologias 

ativas, pois para usar este tipo de metodologia, é necessário saber como 

desenvolvê-la considerando aspectos importantes do processo de ensinar e 

aprender como por exemplo, o alcance dos objetivos de aprendizagem. Cabe ao 
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docente analisar tais questões e refletir sobre a sua prática profissional (MARIN et 

al., 2010). 

Nota-se que apesar dos professores afirmarem que possuem um 

planejamento de ensino, não existe um planejamento prévio no início do período 

letivo para utilização de metodologias ativas da aprendizagem, uma vez que nos 

discursos observamos a tendência às aulas expositivas com utilização de recursos 

ou questionamentos durante as aulas:  

 

[...] “Eu acredito que para que possam fluir as estratégias de ensino que a 
gente utiliza, tem que se programar previamente. [...] Eu planejo ela 
basicamente no formato de PowerPoint, mas dentro daquela aula eu coloco 
diversas perguntas direcionadas a temática que possa está puxando um 
aluno a essa conversa” [...] (D2). 

 
 
[...] “Digamos que é um pouco mais trabalhoso, porque a gente vai ter que 
vincular aquilo que vai ser exposto na parte expositiva da aula, com a parte 
prática que seria um estudo de caso ou uma leitura para um seminário, um 
debate em sala, então sempre tento vincular em que momento da minha 
aula expositiva vai entrar aquele recurso diferente” [...] (D7). 

 

Identificamos uma incoerência nas falas destes participantes que em 

momentos anteriores declararam que utilizam diversas metodologias em suas aulas 

e que as mesmas são imprescindíveis no ensino em enfermagem. Entretanto, 

quando questionados sobre como planejam as aulas, evidenciamos não haver um 

planejamento de um ensino ativo pelo professor, demonstrando uma afinidade com 

a transmissão de conteúdos e a fixação dos mesmos por meio de perguntas e aulas 

práticas. 

 

5.2.4.1 Primeira Subcategoria: Seleção das Estratégias de Ensino 

 

O uso de metodologias e procedimentos de ensino deve considerar que a 

construção dos saberes não é uma ação isolada, mas um processo articulado com 

os conteúdos a serem aprendidos, as habilidades necessárias e os resultados a 

serem alcançados (MAZZIONI, 2013). No que concerne aos critérios para escolha 

do emprego das estratégias nas aulas, os docentes afirmaram: 

 
[...] “Todos aqueles assuntos que são assuntos bases em que eu sei que 
existe uma necessidade que o aluno compreenda para poder alcançar os 
próximos assuntos. Costumo trabalhar aula expositiva dialogada, assuntos 
que são mais práticos, onde tem uma vivência real da assistência costumo 
aplicar casos clínicos” [...] (D1). 
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“Depende muito da temática da aula, porque tem aulas que são totalmente 
teóricas então para você colocar em prática é um pouco complicado” (D2). 
 
“Um dos principais critérios para que a gente faça a escolha correta acerca 
da estratégia tem uma relação direta com o tema” (D4). 
 
“Primeiro o grau de dificuldade do tema que vai ser abordado, se o grau de 
dificuldade for muito elevado eu geralmente tendo para ir com uma aula 
mais expositiva dialogada, para que eles possam de forma mais lenta 
contextualizar” (D5). 
 
[...] “Vai muito de acordo com o conteúdo e também de acordo com o nível 
que o aluno está” (D7). 

 
As falas indicam que os participantes escolhem a estratégia, mediante os 

conteúdos que serão trabalhados, desconsiderando as atitudes e resultados a serem 

atingidos pelos discentes. Gil (2017) explica que a escolha das metodologias de 

aprendizagem está diretamente relacionada a três elementos do planejamento de 

ensino: os conteúdos, os objetivos educacionais – considerando os domínios 

cognitivos que o envolve – e as competências a serem desenvolvidas pelos 

discentes. 

Observamos mais uma vez o uso da aula expositiva como recurso 

predominante para explanação de conteúdos, na justificativa de que “temas 

complexos ou aulas mais teóricas” devem ser iniciadas com esse tipo de 

metodologia. 

Nas falas fica evidente que a estratégia escolhida para o desenvolvimento dos 

assuntos não considera o saber dos estudantes levando estes a atitudes passivas 

no processo de ensino. 

As declarações dos docentes não corroboram com o que indicam Berbel 

(2011) e Francislê (2013) em seus estudos. Os autores reforçam a importância de 

estimular a autonomia discente, importante atitude no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, ao empregar uma nova metodologia de ensino o professor 

pode selecionar materiais para que o aluno estude e conheça antecipadamente a 

temática que será trabalhada, além de promover a mediação em sala de aula a todo 

o momento em que se fizer necessário, no intuito de alcançar os resultados 

esperados. 
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5.2.4.2 Segunda Subcategoria: Avaliação da Aprendizagem: Um Convite à Reflexão 

 

A avaliação possui relação íntima com o planejamento do ensino, indicando 

quais intervenções deverão ser realizadas para que os discentes demonstrem o 

alcance dos objetivos de aprendizagem propostos. Neste sentido, coloca-se em 

prática uma das finalidades da avaliação que é a regulação da aprendizagem 

(SANMARTÍ, 2009). 

De acordo com Ferreira (2013, p.19): 

 

Enquanto processo intencional e planejado de intervenção pedagógica nos 
percursos de aprendizagem dos diversos alunos, a regulação da 
aprendizagem constitui uma prática que decorre do juízo de valor produzido 
no contexto da avaliação formativa, em função de um referente constituído 
por critérios de avaliação e do feedback a que os alunos têm acesso. 
 
 

Neste contexto, a avaliação permeia todo o processo do ensino sendo 

fundamental para o direcionamento das atividades e para autoavaliação dos 

métodos e práticas utilizados pelo professor. Existe uma grande diversidade de 

instrumentos e técnicas para avaliação da aprendizagem, sua escolha está 

diretamente relacionada aos objetivos educacionais que foram traçados pelo 

docente (SANMARTÍ, 2009; GIL, 2017). 

Nesta pesquisa verificamos que a prova é o instrumento avaliativo privilegiado 

pelos docentes, uma vez que 86% (n=06) declararam empregá-la para avaliação do 

conhecimento. Isto se justifica por manter-se o modelo de ensino ancorado na 

transmissão, o que contesta o uso de metodologias ativas. Em um processo de 

ensino onde se predomina a exposição de conteúdos pelo professor há pouco 

desenvolvimento de autorregulação, por isso não é de se estranhar o uso de provas. 

 Além das provas, os docentes citaram outros instrumentos de avaliação 

como participação em sala, engajamento, atividades práticas, dentre outros. 

 

[...] “Então a prova teórica é 60% a 80%, mas não costumo utilizar ela como 
única forma de avaliar. Tento ver outras projeções, porque às vezes o aluno 
ele pode ter outras qualidades em que consigo perceber de outras 
maneiras” (D1). 

 
 

[...] “A gente ainda está muito preso a essa questão de uma avaliação que 
seja feita através de uma prova escrita, como algo para cumprir os 
regimentos da instituição, eu não vejo isso como uma forma única e 
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exclusiva para avaliar o aluno, então, geralmente eu gosto de incluir 
também as atividades” (D3). 

 
 

[...] “Eu tento sempre fragmentar a nota ao longo do semestre, então 
pontuar as atividades feitas em sala, pontuar as atividades feitas em casa, 
portfólio ou outros tipos de exercício que a gente pode passar, as atividades 
práticas e as avaliações teóricas também, então é muito fragmentado 
dependendo da disciplina” (D7). 

 

Sanmartí (2008) ressalta a importância da diversificação dos instrumentos de 

avaliação. Para esse autor “os instrumentos de avaliação devem ser escolhidos em 

função dos objetivos da avaliação e do tipo de conteúdo a ser avaliado” assim 

“diferentes modalidades de aprendizagem requerem diferentes tipos de 

avaliação”(SNMARTÍ, 2008, p. 97). 

Do mesmo modo que diversificar as estratégias de ensino é importante, pelos 

motivos já discutidos neste estudo, diversificar instrumentos de avaliação também é, 

pois a avaliação também é uma forma de aprendizagem para quem ensina e para 

quem aprende. 

Identificamos que a maioria dos docentes é consciente da importância de 

diversificar os instrumentos de avaliação; todavia, sentem-se presos as demandas 

solicitadas pela Instituição de Ensino Superior (IES), que preconiza a prova como 

método avaliativo.  

Apesar das IES determinarem na maioria das vezes a prova como forma de 

avaliação, cabe ao professor, dentro de sua autonomia profissional, identificar outras 

dimensões além do processo cognitivo que se fazem cruciais no processo de 

aprendizagem (FREITAS, SEIFFERT, 2007). 

Evidenciamos ainda, uma concepção inadequada de um dos participantes, 

sobre o processo avaliativo, centrado no domínio cognitivo do estudante: 

 

“A forma como eu avalio de fato é a forma mais tradicional [...]. Termino 
usando bastante de prova, só que eu tento diversificar minha prova” [...] 
(D5). 

 

Para Cunha (2014), a avaliação em uma concepção mais antiga é concebida 

como verificação do rendimento discente, nesta compreensão o instrumento mais 

utilizado pelos docentes tem sido a prova, este instrumento de verificação 

quantitativa da aprendizagem, muitas vezes é medido em notas ou conceitos que 

vão examinar se o aluno alcançou ou objetivos educacionais. 
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A autora ressalta a importância da avaliação qualitativa na perspectiva 

reguladora que conduz ao aumento da compreensão, aprimoramento das tarefas de 

aprendizagem, desenvolvimento cognitivo do discente, entre outras. E destaca que a 

prova, assim como qualquer outro instrumento, quando bem utilizada propicia 

informações sobre os conhecimentos mediados e a apropriação dos discentes e 

auxiliam os docentes a refletirem sobre as estratégias utilizadas para facilitar a 

aprendizagem. Entretanto não deve ser utilizada como único instrumento, pois não 

fornece uma análise detalhada do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 

diversos domínios – cognitivos, afetivos, psicomotores – necessitam serem 

avaliados durante todo o processo e não apenas ao fim deste (CUNHA, 2014). 

Os depoimentos dos docentes ainda nos fazem refletir acerca da avaliação no 

ensino superior, indicando que este modelo ainda parece muito aquém do que é 

considerado adequado pelos estudiosos da avaliação. Observamos também, um 

caráter somativo da avaliação, o que não condiciona as informações necessárias 

durante o percurso do processo de ensino e aprendizagem, necessárias para a 

regulação. Cabe ao docente, enquanto sujeito comprometido com sua prática, 

repensar suas metodologias de ensino e de avaliação, na perspectiva de propiciar 

uma aprendizagem significativa e emancipadora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das perguntas norteadoras que impulsionaram a efetivação desta 

pesquisa, ponderamos que inúmeras foram as aprendizagens propiciadas por meio 

deste estudo. Aprendizagens que nos permitiram conhecer o entendimento dos 

docentes sobre as metodologias ativas da aprendizagem, bem como as estratégias 

de ensino que estes utilizam na formação em enfermagem. 

Imergir na literatura nacional nos permitiu identificar que nos últimos 15 anos, 

tem-se discutido timidamente sobre as questões referentes aos métodos de ensino 

na formação de enfermeiros. Os estudos identificados na Revisão de Literatura 

indicam uma reflexão sobre a concepção de ensino e aprendizagem, numa 

perspectiva ativa, problematizadora e contextualizada, ressaltam o papel de 

mediação da aprendizagem pelo docente, advertindo que a transmissão de 

conteúdos não condiz com a atual conjuntura educacional e profissional. 

Considerando a formação de enfermeiros para o SUS e as competências e 

habilidades preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 

de enfermagem, com vistas à utilização de metodologias de ensino e aprendizagem 

para formação de profissionais críticos, reflexivos e comprometidos com as questões 

sociais, observamos que os participantes desta pesquisa estão preocupados com o 

ensino reflexivo e significativo na formação de enfermeiros, e  além disso, 

pontuaram a importância da autonomia dos discentes e a mediação da 

aprendizagem na relação pedagógica entre professor e aluno. No que concerne às 

estratégias de ensino, os docentes alegaram utilizar métodos diversos, sendo mais 

comuns na formação em enfermagem: a simulação, aula expositiva dialogada e os 

estudos de casos. 

Nesta experiência, identificamos que os docentes que participaram desta 

pesquisa compreendem a importância do uso de métodos ativos de ensino e 

aprendizagem, entretanto, a aplicabilidade de tais métodos na prática pedagógica 

ainda encontra-se fragilizada, o que indica a possibilidade de novas pesquisas. 

As fragilidades foram perceptíveis mediante as contradições dos docentes 

nas assertivas que compuseram a primeira etapa deste estudo, bem como, na 

segunda etapa que nos permitiu investigar com mais profundidade as questões 

inerentes às metodologias ativas da aprendizagem. 
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Por meio das entrevistas identificamos em alguns momentos, discursos 

conservadores e que são condizentes com as práticas tradicionais de ensino, 

principalmente no que concerne ao planejamento, seleção das atividades e 

avaliação da aprendizagem quando estes métodos são utilizados. 

Observamos que alguns estudos apontaram que esta realidade pode estar 

condicionada pela ausência de formação docente, uma vez que grande parte destes 

profissionais adentra na docência para o Ensino Superior em Saúde em decorrência 

das oportunidades de trabalho nos campos de sua profissão. Contudo, neste estudo 

identificamos que a maioria dos participantes possui formação pedagógica e neste 

sentido, podemos afirmar que a formação para a docência é essencial, todavia, não 

é fator determinante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesta vertente, ratificamos que a relação pedagógica deve ser um campo 

constante de reflexão, uma vez que esta atitude reflexiva pode ser capaz de 

modificar o cenário educacional do ensino no campo da enfermagem, marcado pelo 

conservadorismo no que diz respeito aos processos de ensinar e aprender. Assim, 

somente a identificação e tomada de decisão frente aos obstáculos encontrados nas 

atividades docentes é capaz de remodelar a prática de ensino em enfermagem, 

avançando para uma perspectiva educativa significativa e transformadora. 

Existe a indicação do quão profícuo é criar espaços de reflexão docente na 

educação superior em enfermagem, com a intenção de provocar e modificar a 

prática dos professores que desenvolvem suas atividades neste nível de ensino. A 

formação permanente destes profissionais no âmbito das IES pode ser o caminho 

para a almejada mudança, condizente com a conjuntura educacional atual. 

Além disso, há a necessidade da promoção da reflexividade discente, na 

intenção deste se reconhecer-se enquanto sujeito de sua aprendizagem, se 

mobilizando, desenvolvendo autonomia e a cognição por intermédio da mediação 

docente. 

Enseja-se que novos estudos possam emergir, no intuito de continuar com as 

investigações acerca da temática que contempla este estudo, envolvendo docentes, 

discentes, serviços de saúde, Instituições Superiores de Ensino e todos aqueles que 

almejam colaborar para a formação de profissionais científicos, éticos e 

humanísticos no âmbito da enfermagem. 
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APÊNDICE A 

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Ao Magnífico Reitor do UNIFAVIP|DeVry, 

Sr. Marjony Barros Camelo. 

Eu, Gésica Kelly da Silva Oliveira, preceptora do curso de enfermagem do Centro 
Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP, juntamente com a Drª Kátia Calligaris 
Rodrigues, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Drª Maria 
Aparecida de Oliveira Freitas, professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
estamos pretendendo realizar a pesquisa intitulada, “Metodologias Ativas da 
Aprendizagem na Construção do Conhecimento de Graduandos em Enfermagem.”, 
para a qual será necessária a obtenção do acesso aos docentes do Curso de Bacharelado 
em Enfermagem (conforme projeto de pesquisa anexo). 

O presente estudo terá como objetivo Investigar a percepção dos docentes do curso 
de Graduação em Enfermagem sobre a utilização e contribuição das metodologias ativas da 
aprendizagem no processo de formação e desenvolvimento do profissional enfermeiro. 

Gostaríamos de aplicar um questionário aos docentes, bem como realizar entrevista 
com alguns professores do referido curso. Informamos que os professores só participarão 
da pesquisa se assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual ressalta 
que a qualquer momento esses poderão pedir para desistir de participar, sem arcar com 
nenhum prejuízo, conforme especificado no projeto de pesquisa anexado. 

Nesse contexto, vimos por meio desta solicitar sua autorização para a realização 
dessa pesquisa. Este estudo justifica-se pela importância de analisar as práticas 
pedagógicas utilizadas pelos professores na formação de futuros enfermeiros, uma vez que 
a conformidade de tais métodos implica na formação de indivíduos socialmente 
comprometidos com as demandas dos pacientes, da família e da sociedade.   
Caruaru, 04 de outubro de 2016. 

_____________________________                       _____________________________ 

Drª Kátia Calligaris Rodrigues                              Drª Maria Aparecida de Oliveira Freitas 

 

______________________________ 

Esp. Gésica Kelly da Silva Oliveira 

Declaro para os devidos fins, que aceitaremos a pesquisadora Gésica Kelly da Silva 

Oliveira, sob orientação das professoras Drª Kátia Calligaris Rodrigues e Drª Maria 

Aparecida de Oliveira Freitas a desenvolver o seu projeto de pesquisa neste Centro 

Universitário. A aceitação está condicionada ao cumprimento do pesquisador aos requisitos 

da Resolução 466/12 e suas complementares, comprometendo-se a utilizar os dados e 

materiais coletados, exclusivamente para os fins da pesquisa. 

_______________________________ 

Marjony Barros Camelo 

Reitor do UNIFAVIP|Devry 
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1 de 1 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (Questionário) 

 

Prezado(a), 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Metodologias 

Ativas da Aprendizagem na Construção do Conhecimento de Graduandos em 

Enfermagem.” que está sendo desenvolvido por Gésica Kelly da Silva Oliveira, 

aluna do curso de Metrado em Educação em Ciências e Matemática, da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE|CAA), sob a orientação das 

Professoras Drª Kátia Calligaris Rodrigues e Drª Maria Aparecida de Oliveira Freitas. 

Este estudo justifica-se pela importância de analisar as práticas pedagógicas 

utilizadas pelos professores na formação de futuros enfermeiros, uma vez que a 

conformidade de tais métodos implica na formação de indivíduos socialmente 

comprometidos com as demandas dos pacientes, da família e da sociedade.   

O objetivo geral deste estudo é Investigar a percepção dos docentes do curso 

de graduação em enfermagem sobre a utilização e contribuição das metodologias 

ativas da aprendizagem no processo de formação e desenvolvimento do profissional 

enfermeiro. 

Trata-se de um estudo de natureza quali-quantitativa de caráter exploratório-

descritivo. O universo a ser estudado refere-se aos docentes do curso de 

enfermagem, sendo excluídos os professores que acompanham os estágios 

supervisionados em enfermagem (práticas assistenciais). Assim, ao assinar este 

termo você estará de acordo em participar da pesquisa. As informações 

relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelas autoridades legais (Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP UNIFAVIP - Av. Adjar da Silva Casé, 800 – 

Indianópolis/Caruaru-PE. CEP: 55024-740 Bloco A 3º andar. Fone: (81) 3722-8087. 

No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto 

será feito de forma sigilosa, para que a confidencialidade e privacidade dos seus 

participantes sejam mantidas conforme preconizado pela Resolução nº 466/2012 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde, que aborda trabalhos envolvendo 

seres humanos. Isto significa que as informações fornecidas por você terão sua 

privacidade garantida pelas pesquisadoras responsáveis. Os sujeitos da pesquisa 

não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Os benefícios esperados não serão financeiros, e sim científicos, onde 

contribuirão para o fortalecimento de pesquisas no campo da Enfermagem. Por isso, 

você não receberá nenhum valor em dinheiro por sua participação no estudo, que 

deverá ser voluntária. Em relação aos benefícios, este estudo poderá contribuir para: 

uma reflexão da utilização das metodologias ativas da aprendizagem na formação 

de enfermeiros, bem como dos motivos que condicionam sua aplicabilidade efetiva 

na práxis cotidiana do processo de ensino e aprendizagem na graduação em 

enfermagem. 
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O estudo poderá envolver riscos mínimos como cansaço ou desconforto pelo 

tempo gasto na resposta do questionário. Se isto ocorrer, você poderá interromper o 

preenchimento do instrumento e retomá-los posteriormente, se assim o desejar. 

Salientamos ainda que você poderá recusar em participar da pesquisa a qualquer 

momento e que será indenizado caso lhe sobrevenha algum dano decorrente da sua 

participação. 

Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa serão 

ressarcidas pelos pesquisadores sem nenhum custo aos participantes. 

 

__________________________                  ___________________________ 

      Assinatura do Participante                            Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, a pesquisadora Gésica Kelly 

da Silva Oliveira poderá ser encontrada no seguinte endereço: Rua José Antônio, nº 

04, Centro, Camocim de São Félix, PE ou pelo contato (81) 99651-9082. 

O responsável pela aplicação do questionário também tomará ciência deste 

termo que será assinado em duas vias, ficando uma de posse do pesquisador e a 

outra pelo participante da pesquisa. 

Eu, ________________________________________ li o texto acima e 

compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual fui convidado a participar. A 

explicação que recebi menciona a justificativa, objetivo, a forma de obtenção dos 

dados e os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação no estudo a qualquer momento sem justificar minha decisão. Eu 

concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante  

                                       

Data:____/____/____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela aplicação do questionário   

 

Data:____/____/____ 

 

 

Contato: 

Gésica Kelly da Silva Oliveira. Telefone:  (81) 996519082 

Kátia Calligaris Rodrigues. Telefone: (81) 996678726 

Maria Aparecida de Oliveira Freitas. Telefone (11) 98906-1730 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UNIFAVIP - Av. Adjar da Silva Casé, 800 – 

Indianópolis/Caruaru-PE. CEP: 55024-740 Bloco A 3º andar. Fone: (81) 3722-8087. 
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APÊNDICE C 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (Entrevista) 

 

Prezado(a), 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Metodologias 

Ativas da Aprendizagem na Construção do Conhecimento de Graduandos em 

Enfermagem.” que está sendo desenvolvido por Gésica Kelly da Silva Oliveira, 

aluna do curso de Metrado em Educação em Ciências e Matemática, da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE|CAA), sob a orientação das 

Professoras Drª Kátia Calligaris Rodrigues e Drª Maria Aparecida de Oliveira Freitas. 

Este estudo justifica-se pela importância de analisar as práticas pedagógicas 

utilizadas pelos professores na formação de futuros enfermeiros, uma vez que a 

conformidade de tais métodos implica na formação de indivíduos socialmente 

comprometidos com as demandas dos pacientes, da família e da sociedade.   

O objetivo geral deste estudo é Investigar a percepção dos docentes do curso 

de graduação em enfermagem sobre a utilização e contribuição das metodologias 

ativas da aprendizagem no processo de formação e desenvolvimento do profissional 

enfermeiro. 

Trata-se de um estudo de natureza quali-quantitativa de caráter exploratório-

descritivo. O universo a ser estudado refere-se aos docentes do curso de 

enfermagem, sendo excluídos os professores que acompanham os estágios 

supervisionados em enfermagem (práticas assistenciais). Assim, ao assinar este 

termo você estará de acordo em participar da pesquisa. As informações 

relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelas autoridades legais (Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP UNIFAVIP - Av. Adjar da Silva Casé, 800 – 

Indianópolis/Caruaru-PE. CEP: 55024-740 Bloco A 3º andar. Fone: (81) 3722-8087. 

No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto 

será feito de forma sigilosa, para que a confidencialidade e privacidade dos seus 

participantes sejam mantidas conforme preconizado pela Resolução nº 466/2012 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde, que aborda trabalhos envolvendo 

seres humanos. Isto significa que as informações fornecidas por você terão sua 

privacidade garantida pelas pesquisadoras responsáveis. Os sujeitos da pesquisa 

não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Os benefícios esperados não serão financeiros, e sim científicos, onde 

contribuirão para o fortalecimento de pesquisas no campo da Enfermagem. Por isso, 

você não receberá nenhum valor em dinheiro por sua participação no estudo, que 

deverá ser voluntária. Em relação aos benefícios, este estudo poderá contribuir para: 

uma reflexão da utilização das metodologias ativas da aprendizagem na formação 

de enfermeiros, bem como dos motivos que condicionam sua aplicabilidade efetiva 

na práxis cotidiana do processo de ensino e aprendizagem na graduação em 

enfermagem. 
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O estudo poderá envolver riscos mínimos como cansaço ou desconforto pelo 

tempo gasto durante a entrevista. Se isto ocorrer, você poderá interromper a 

entrevista e retomá-la posteriormente, se assim o desejar. Salientamos ainda que 

você poderá recusar em participar da pesquisa a qualquer momento e que será 

indenizado caso lhe sobrevenha algum dano decorrente da sua participação. 

Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa serão 

ressarcidas pelos pesquisadores sem nenhum custo aos participantes.  

 

__________________________                  ___________________________ 

      Assinatura do Participante                            Assinatura do Pesquisador 

 

 

Para maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, a pesquisadora Gésica Kelly 

da Silva Oliveira poderá ser encontrada no seguinte endereço: Rua José Antônio, nº 

04, Centro, Camocim de São Félix, PE ou pelo contato (81) 99651-9082. 

O responsável pela aplicação do questionário também tomará ciência deste 

termo que será assinado em duas vias, ficando uma de posse do pesquisador e a 

outra pelo participante da pesquisa. 

Eu, ________________________________________ li o texto acima e 

compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual fui convidado a participar. A 

explicação que recebi menciona a justificativa, objetivo, a forma de obtenção dos 

dados e os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação no estudo a qualquer momento sem justificar minha decisão. Eu 

concordo voluntariamente em participar deste estudo e autorizo a gravação da 

minha entrevista como dados a serem utilizados nesta pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante  

                                       

Data:____/____/____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela aplicação do questionário   

 

Data:____/____/____ 

 

 

Contato: 

Gésica Kelly da Silva Oliveira. Telefone:  (81) 996519082 

Kátia Calligaris Rodrigues. Telefone: (81) 996678726 

Maria Aparecida de Oliveira Freitas. Telefone (11) 98906-1730 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UNIFAVIP - Av. Adjar da Silva Casé, 800 – 

Indianópolis/Caruaru-PE. CEP: 55024-740 Bloco A 3º andar. Fone: (81) 3722-8087. 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO  

 

 
Parte 1 – Caracterização dos participantes 

 

 

1. Idade: _________ 

2. Sexo: (   ) Feminino      (   ) Masculino 

3. Formação Acadêmica:______________________________ 

4. Possui formação pedagógica?   (    )SIM            (    )NÃO          (    )Cursando 

5. Formação Complementar: 

Especialista (    )             Mestre (   )        Doutor(a) (    )          Ph.D. (    ) 

6. Tempo de docência:  

1 à 3 anos (  ) 

4 à 7 anos (  ) 

8 à 10 anos (  ) 

Mais de 10 anos (  ) 

 

7. Tempo de docência na UNIFAVIP| DeVry: __________________________ 

 
 
 

Parte 2 – Questões sobre o Estudo 
 

INSTRUÇÕES 
 
Prezado(a) colaborador(a), 

 

Abaixo você encontrará vinte assertivas. Assinale somente uma opção em cada 

uma delas (aquela que mais se aproximar de sua opinião). Por favor, responda TODAS as 

afirmativas, considerando a seguinte legenda:  

 

Concordo Plenamente (CP) 

Inclinado a Concordar (IC) 

Inclinado a Discordar (ID) 

Discordo Plenamente (DP) 
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Questões de Estudo CP IC ID DP 

1 

Sempre busco novas maneiras de ensinar tornando as 
aulas mais interessantes para a aprendizagem dos 
estudantes. 
 

    

2 
Diversifico os recursos (figuras, PowerPoint, textos, etc) 
utilizados em minhas aulas para torná-las mais dinâmicas. 

    

3 
Para cada estratégia de ensino que utilizo, sempre 
considero os objetivos educacionais traçados. 

    

4 
A utilização de várias estratégias colaborativas parece não 
gerar um aprendizado significativo, pois os alunos muitas 
vezes não demonstram um engajamento adequado. 

    

5 
Considero a prova como um instrumento que melhor 
avalia a aprendizagem dos estudantes. 
 

    

6 

Desenvolvo minhas aulas com diferentes tipos de 
Metodologias Ativas de Aprendizagem tais como: Estudo 
Caso, Dramatização, GO/GV, Leitura Crítica, Mapa 
Conceitual, Aula Expositivo-Dialogada, Seminário, 
Tempestade de ideias, Painel, entre outras. 
 

    

7 
Acredito que a diversificação das estratégias de ensino 
instigam a autonomia do aluno e a criticidade/reflexividade 
dos conteúdos aprendidos.  

    

8 
É importante selecionar material para a aprendizagem dos 
estudantes (artigos, livros, etc.). 
 

    

9 
Estou sempre motivado a implementar novas estratégias 
de ensino. 

    

10 
Mesmo com o planejamento da disciplina, tenho um plano 
de ensino (organizado sistematicamente) para cada aula 
que ministro. 

    

11 

Adoto estratégias de ensino que integram conteúdos de 
outras disciplinas e inserem o aluno no contexto da 
profissão. 
 

    

12 

As atividades que proponho em sala de aula visam 
estimular a resolução de problemas, a criticidade e 
reflexividade dos alunos. 
 

    

13 
Ministro aula expositiva por acreditar que é a melhor 
estratégia para o estudante aprender. 
 

    

14 

Em sala de aula proponho atividades que colaborem com 
estudantes para o desenvolvimento de competências 
como liderança, trabalho em equipe e atitudes positivas 
frente ao paciente. 
 

    

15 
Promovo a integração dos estudantes com atividades 
coletivas em sala de aula. 
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16 
A avaliação dos estudantes é um processo e como tal, 
diversificar os instrumentos para avaliá-los é importante. 
 

    

17 
Incentivo os estudantes a buscar outras fontes de 
aprendizagem além das disponibilizadas em sala de aula. 
 

    

18 

Ser mediador do processo de aprendizagem dos 
estudantes é uma das tarefas dos docentes do ensino 
superior. 
 

    

19 
É importante estar sempre atualizado sobre as novas 
formas de ensinar e avaliar os estudantes. 
 

    

20 
Estimulo os estudantes a participar das aulas fazendo 
perguntas e considerando suas intervenções. 
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APÊNDICE E  

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Prezado (a), 

Você está sendo convidado à participar da pesquisa intitulada “metodologias ativas 

da Aprendizagem na construção de conhecimento de graduandos em enfermagem”, sua 

colaboração estará relacionada a concessão de entrevista para expor sua experiência 

docente. 

 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida pela discente regular do Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática da UFPE|CAA, Gésica Kelly da Silva Oliveira, sob 

orientação da Professora Drª. Kátia Calligaris Rodrigues e Professora Drª Maria Aparecida 

de Oliveira Freitas. 

O objetivo da pesquisa é investigar a percepção dos docentes do curso de 

graduação em enfermagem sobre a utilização e contribuição das metodologias ativas da 

aprendizagem no processo de formação e desenvolvimento do profissional enfermeiro. 

Sua contribuição será importante para conhecermos o cenário da educação superior 

em Enfermagem, bem como poder contribuir para o aprimoramento da prática pedagógica 

no que concerne ao ensino em enfermagem. Ressaltamos que os possíveis riscos de 

constrangimento, serão minimizados pela postura ética das pesquisadoras. 

 

 

Confirmação de Presença para a Coleta de Dados 

Eu, _________________________________________________________, confirmo 

presença para participação da entrevista da pesquisa “metodologias ativas da 

Aprendizagem na construção de conhecimento de graduandos em enfermagem”, sob a 

responsabilidade das pesquisadoras: Gésica kelly da Silva Oliveira, Kátia Calligaris 

Rodrigues e Maria aparecida de Oliveira Freitas, em local e horário a ser estabelecido. 

 

_____________________________ 
Assinatura do Participante 

Contato: 

Gésica Kelly da Silva Oliveira. Telefone:  (81) 996519082 

Kátia Calligaris Rodrigues. Telefone: (81) 996678726 

Maria Aparecida de Oliveira Freitas. Telefone (11) 98906-1730 
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APÊNDICE F 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS -  ENTREVISTA 

 

1. Quais as estratégias de ensino você utiliza em suas aulas? Para usar essas 

estratégias você faz um planejamento da aula? De que forma você organiza? 

2. Como você avalia a aprendizagem? 

 

3. Quais os critérios você utiliza para escolher entre uma estratégia ou outra? 

 

4. Das estratégias que você utilizou em sala de aula qual você considera que houve 

uma maior aprendizagem dos discentes? Por que? 

 

5. Qual estratégia você utilizou e não houve resultado positivo? Você atribui isso a 

quê? 

 

6. Você considera as metodologias ativas da aprendizagem importantes? Por quê? 
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APÊNDICE G 

 

QUADRO SINÓPTICO PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Pergunta Norteadora: Você considera as metodologias ativas da aprendizagem 

importantes? Por quê? 

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

D1 Se eu não trabalhar de forma ativa, inserindo esse aluno no 

conteúdo, gerando essa responsabilidade, reconstruindo 

esse conceito de como se aprende, se eu não botar o aluno 

para ser seu protagonista, eu acho que o professor não 

consegue fazer muita coisa, eu acho que a gente pode 

mascarar realmente esse processo de estar ensinando. 

Aprender; 

Ensinar; 

Protagonismo 

do aluno;  

D2 Um dos focos dessa metodologia ativa é buscar no aluno a 

sua visão crítica, então a partir do momento em que você 

coloca o aluno participante desse processo de ensino e 

aprendizagem, em que ele possa trocar suas ideias com o 

professor, que ele possa dar a sua opinião crítica sobre o 

assunto eu acredito que isso é positivo para o aprendizado 

dele. Eu acredito que as metodologias ativas elas vieram 

realmente para mudar esse parâmetro do professor ser o 

dominante na sala de aula, elas fazem com que o aluno ele 

também possa estar exercitando esse seu lado mais crítico, 

mais reflexivo relacionado a determinado assunto. 

Visão crítica e 

reflexiva;  

Aluno como 

protagonista do 

processo de 

aprendizagem; 

 

 

D3 As Metodologias Ativas, deslocam o eixo da aprendizagem 

do professor, que a luz da educação tradicional detinha todo 

conhecimento, e em uma perspectiva progressista de 

educação eu diria que até humanitária, o professor não 

detém todo conhecimento como tem muito que aprender 

com as experiências prévias dos estudantes. Então, 

metodologias ativas faz com que o ensino desloque o eixo 

do docente e aquele estudante passe a ser uma parte 

importantíssima, indispensável pro processo, então a ideia 

de metodologias ativas eu entendo que fazer com que 

quem está envolvido no processo não seja passivo ou seja, 

proponha, critique, reflita, diga não, diga eu discordo sem 

medo de ter um ponto a menos e aí, isso reflete para a ética 

docente, até que ponto eu peço crítica e peço que ele 

estimule aquilo no meu processo de ensino. 

Aluno ativo; 

Visão crítico e 

reflexiva. 

 

 

 

  

QUADRO 1 
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D4 É importantíssimo a gente está se utilizando de 

metodologias, as mais variadas possíveis até para tornar o 

ambiente diferente, porque tem aluno que se adequa em 

aprender de um modo, já tem aluno que já tem maior 

facilidade em aprender de outra forma, então é aquela 

coisa, o professor como modulador ele precisa se utilizar de 

diversas estratégias, de diversas ferramentas para 

conseguir contemplar a forma de conhecimento dos 

diversos tipos de alunos que a gente tem, isso tanto na 

parte da estratégia de ensino, quanto na parte também da 

estratégia de avaliação. 

Alunos 

aprendem de 

formas 

diferentes; 

Avaliação; 

D5 Dá ao aluno a oportunidade de ser o principal ator da 

aprendizagem, e é isso o que faz ele se estimular e querer 

estudar mais, ele perceber que ele é capaz de aprender. 

Protagonismo 

do aluno; 

 

D6 Porque com a participação dos alunos, a gente consegue 

avaliar o conhecimento prévio e o conhecimento posterior. 

Então a gente consegue dar esse norte, coisa que se eu 

fizesse só uma avaliação escrita, eu não ia perceber o que 

o aluno realmente aprendeu, porque nem sempre o que 

está ali foi o que ele aprendeu né? Já o que a gente busca, 

o que ele está dizendo na participação, é realmente o 

conhecimento que ficou. 

Participação do 

discente; 

Conhecimento; 

Aprendizagem; 

D7 As metodologias ativas trazem o aluno para pensar em que 

enfermeiros eles vão ser. Então estimular, provocar o aluno, 

faz com que ele reflita que tipo de profissional ele vai ser? O 

que ele está fazendo na graduação? Então é mais 

proveitoso, digamos assim, do que a gente só achar que 

está depositando conhecimento em alguém. 

Metodologias 

Ativas; 

Reflexão; 

Depósito de 

conhecimento; 

Categoria 

 

PROTAGONISMO DO DISCENTE NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 
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QUADRO 2 

 

 

Pergunta Norteadora: Professor quais são as estratégias de ensino que você 

utiliza em suas aulas? 

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

D1 Geralmente eu procuro nas aulas utilizar estratégias 

que façam com que os alunos participem de maneira 

ativa, não construo as minhas aulas de forma onde eu 

sou a detentora da verdade absoluta. As estratégias 

facilitam essa interação e participação do aluno, por 

exemplo, das metodologias ativas que eu costumo 

trabalhar, trabalhamos com construções de cartilhas 

onde são realizadas por um grupo de alunos, onde 

trabalho algumas temáticas e eles constroem cartilhas 

de saúde para a gente está implantando em serviços. 

Costumo trabalhar sempre associando a parte prática 

com a parte teórica, então muitas das aulas, a gente 

consegue vivenciar em laboratórios com práticas de 

simulações realistas. Procuro utilizar maneiras 

pedagógicas diferentes, para poder não trabalhar com 

a repetição e monotonia, mas tentar absorver do aluno 

aquilo que ele pode oferecer, tento construir uma 

proposta para nivelar os alunos de uma maneira bem 

uniforme. O máximo que eu posso esta é atuando com 

a parte prática envolvendo a teoria e fazendo esse 

aluno a ser um sujeito inquieto, crítico, absorvendo 

também informações que ele traz de sua cultura, de 

seus costumes para que a gente consiga construir, 

reconstruir, desconstruir os saberes que são 

partilhados. 

Aula expositiva dialogada; 

Estratégias pedagógicas 

diferentes; 

Participação ativa do 

estudante 

Cartilhas; 

Simulação; 

Estudo de caso; 

Engajamento discente; 

 

D2 Bom, uma das mais utilizadas é a aula expositiva 

dialogada, além da aula expositiva dialogada, utilizo 

muito roda de conversa e também discussão de casos 

para que o aluno possa está relatando as experiências 

e também explanar aquilo que sabe, de acordo com a 

temática que é abordada em sala de aula. 

Aula expositiva dialogada; 

Roda de conversa; 

Estudos de caso; 

D3 As estratégias que eu utilizo são dramatizações, são 

debates, as vezes eu não programo debate e ele 

acontece no meio da aula porque os alunos são 

provocados durante a aula, algumas turmas o limiar de 

provocação é bem baixo, basta pouca coisa e a turma 

emerge, outras não. O que acontece é trazer 

estratégias que sejam diferentes do que é o dito 

tradicional, porque minha concepção de educação não 

é a tradicional, então, por exemplo, eles são instigados 

a construírem jogos educativos e perguntam: 

Dramatização; 

Jogos educativos; 

Debates; 

Estratégias diferentes; 

Preparar para a realidade; 
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“Professora que jogo?” “Não sei, vocês vão construir 

um jogo sobre esse tema, um jogo educativo”. 

Instigados também a fazerem entrevistas dentro dos 

pressupostos éticos, eles precisam fazer entrevistas 

para que entendam que a educação não se restringem 

aos muros da universidade, então eu peço que eles 

possam ir entrevistar quem já está na assistência, 

quem já está trabalhando, para que eles não estejam 

aqui no mundo fantástico que não existe, então eu 

também preciso prepara-los para o que é real. 

D4 Geralmente eu utilizo a aula expositiva que 

infelizmente a gente não consegue se desprender 

totalmente dela, né? Apesar de saber que não é uma 

das formas mais adequadas, então me eu utilizo dessa 

estratégia expositiva, utilizo também a GO/GV (grupo 

verbaliza, grupo observa), os seminários, onde existe 

a participação direta do aluno ministrando aquele 

conteúdo, mas a gente como orientador sempre 

fazendo as inclusões, sempre acrescentando algum 

tipo de informação. Trago bastante estudo de caso, a 

maior parte dos exercícios que eu faço inclui estudo de 

caso, no sentido de aproximar com a realidade e fazer 

com que ele de fato compreenda o conteúdo e saiba 

aplicar na prática. Outra técnica que utilizo também é o 

recurso prático nos laboratórios, a depender do 

conteúdo, quando a gente pode alinhar a parte teoria 

com a parte prática. 

Aula expositiva; 

Seminários; 

Grupo verbaliza/Grupo 

Observa; 

Estudo de caso; 

Simulação; 

 

D5 Desenvolvo aula expositiva, geralmente a aula 

expositiva é o que os nossos alunos mais querem né? 

Eles não querem aulas voltadas para eles irem em 

busca, eles geralmente querem aquela aula que o 

professor bote slide cheio de texto e nesses slides 

cheios de textos eles vão usar para estudar para 

prova, então para se adequar um pouco eu também 

uso aulas expositiva com slide e, isso termina sendo 

uma coisa que as vezes se torna até metade da minha 

disciplina, sendo só desse tipo de aula. 

Nas disciplinas que são mais práticas, eu tento usar 

mais a questão de seminários e estudos de caso para 

que eles possam realmente, tentar contextualizar a 

parte prática da disciplina e, as disciplinas que são 

mais teóricas ou que são mais difíceis de serem 

abordadas em laboratório, em estudo de caso, essas 

se tornam mais expositivas. 

Aula expositiva; 

Seminários; 

Estudo de caso; 

Simulação; 

 

D6 Eu procuro várias formas do aluno interagir melhor 

com o conteúdo, faço atividades em grupo para eles 

refletirem juntos e depois debater em sala tudo que foi 

dito. Trago vários estudos de caso e com a resolução, 

a gente vai ver se o atendimento foi humanizado, o 

que faltou para aquele paciente ter uma assistência 

melhor, ou não faltou nada, busco muito comparar a 

rede privada com o sistema público de saúde, a gente 

Atividades em grupo; 

Debates; 

Estudo de caso; 
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utiliza muito estudo de caso, realmente. 

D7 Como a minha disciplina é muito prática, eu tento 

sempre inserir a teoria vinculada à prática, geralmente 

eu articulo teoria e prática. Eu sempre faço ou aula 

expositiva com demonstração de dispositivos, 

equipamentos em sala de aula ou a aula teórica ou 

prática já em laboratório, também costumo utilizar o 

recurso do seminário e discussões dos casos clínicos. 

Aula expositiva com 

demonstração; 

Simulação; 

Estudo de caso; 

Seminários; 

Categoria 

 

AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO E SUA UTILIZAÇÃO 

NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
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QUADRO 3 

 

 

Pergunta Norteadora: Das estratégias que você utilizou em sala de aula qual 

você considera que houve uma maior aprendizagem dos discentes? Qual 

estratégia você utilizou e não houve resultado positivo? Você atribui isso a 

quê? 

 

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

D1 A gente da área de saúde se trouxer somente aquilo 

que é teórico, estamos reproduzindo os autores e 

livros, eu posso não conseguir alcançar e preparar 

esse aluno para vivência real. De todas as 

estratégias até hoje que eu não abriria mão de jeito 

nenhum, seria aquela que eu tenho resultado mais 

concreto, em que eu consigo perceber que eu 

alcancei realmente o objetivo, são os estudos de 

casos. 

Seminários é uma estratégia que utilizei na verdade 

de forma muito inicial como professora, tanto que eu 

percebo que às vezes deve existir um olhar assim 

com criticidade diante disso. Eu acho que eu sou 

uma das poucas professoras que não tem essa 

metodologia, de todas as opções aquela que eu 

percebi que foi menos factível foi a estratégia dos 

seminários. 

Talvez os alunos não conseguem compreender a 

proposta de um seminário, primeiro que eles 

imaginam que se distribuo temas eles acham que só 

precisam entender sobre o tema do grupo, quando 

chega no seminário do grupo ele precisa entender o 

subtema que ele ficou, então assim muitas vezes o 

aluno pensa que o seminário do outro grupo é algo 

banalizado. 

Preparar o aluno para a 

realidade; 

Seminários – estratégia 

pouco produtiva;  

Perfil passivo do discente; 

D2 Relacionada aos casos clínicos, acho que quando 

você coloca uma prática relacionada a vivência, por 

exemplo, na área hospitalar colocar eles em uma 

situação: “o que vocês fariam nesse momento, 

nessa simulação?” Acho que isso puxa mais do 

aluno, é um momento dele realmente colocar em 

prática, se ele não aprendeu a gente tenta melhorar 

essa abordagem. 

Uma das estratégias que utilizei que não deu 

resultado positivo, mas não foi em todos os casos, 

foi a aula expositiva dialogada, por que por exemplo, 

como eu havia falado anteriormente tem aulas que 

Caso clínico – estratégia 

promissora; 

Aula expositiva – aluno 

passiva; 
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são muito teóricas e o aluno ele não tem muito o que 

perguntar, presta muita atenção, mas não participa 

muito da aula. 

D3 Sem dúvida, dramatizações no meu contexto. Eu 

percebo que naquele momento da dramatização ele 

se identifica, porque alguns são da área e se 

identificam com algo que já viram na vida e 

principalmente, porque a dramatização tem um 

caráter meio que de preparo para algo que ele vai 

ver ou que é muito provável que ele veja na 

realidade, então percebo que além de tudo isso 

chama a atenção, quebra a atenção porque quebra o 

status do professor sério, tradicional, distante. 

Eu lembro uma turma de pós-graduação que eu fiz 

debate e separei a sala de aula, metade era a favor 

daquela temática e a outra metade era contra a 

visão de um determinado autor de um artigo e um 

estudante me procurou depois e disse “professora 

eu me senti muito desconfortável, porque eu estava 

no grupo de que era a favor sendo totalmente contra, 

então de algum modo isso me força a ter uma 

percepção que não é a minha”. Depois eu fiquei 

pensando muito nisso porque a gente às vezes quer 

achar que o nosso plano, isso é um perigo, tem que 

ser feito ao pé da letra, então a ideia era dividir em 

dois grupos, mas porque não revezar? Depois você 

sai de um grupo e vai para outro, então a gente vai 

aprendendo o processo com o feedback deles. 

Dramatização; 

Flexibilidade na utilização 

das estratégias; 

Reflexividade; 

D4 Uma das estratégias que eu também gosto bastante 

é a estratégia problematizadora, sempre procuro 

trazer um problema relacionado aquele tema, é 

como se aproximasse mais da realidade, atraísse 

mais atenção do aluno e fizesse com que ele 

também tivesse um aspecto participativo maior, do 

que as vezes você ficar só preso naquela parte 

teórica, conteudista, que de repente o aluno fica 

disperso, distante. 

A aula expositiva dialogada ela trata-se de um 

recurso que ele traz certa limitação, porque na 

maioria das vezes o professor quem vai estar com o 

domínio sobre o assunto, então aquela coisa de 

Paulo Freire... Você se torna, a pessoa responsável 

por está ditando o conhecimento e fazendo com que 

o aluno fosse aquela tábua rasa, que só está ali para 

absorver. Apesar de me utilizar da estratégia 

expositiva, sempre dentro desta estratégia, tento 

incluir a problematização para fazer 

questionamentos e tentar trazer eles também pra 

interagir com a aula, porque se não fica aquela coisa 

muito monótona, só você fala e o aluno vai se 

dispersar. 

Aproximação da realidade; 

Aula expositiva dialogada 

– aluno passivo; 

D5 O seminário que eu faço, é meio diferente, os alunos Seminários – pouca 
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não podem utilizar Datashow, eles tem sempre que 

preparar algum tipo de apresentação, essa 

apresentação ela tem que ser bastante criativa e por 

ser criativa, percebo que além deles estarem mais 

engajados, também terminam estudando mais em 

determinado tema, ao final desse tipo de 

apresentação os participantes do seminário 

aprendem bastante sobre o tema, o que é bem 

contrastante com o restante da turma que durante o 

seminário eles estão mais preocupados em está 

somente presente, do que realmente aprender. 

Questionário é uma coisa que até muitas vezes eu 

termino usando, mas que eu não vejo retorno 

nenhum paro aluno não, o aluno apenas responde, 

geralmente nem responde, copia e cola, isso não 

favorece absolutamente em nada na aprendizagem 

dele da disciplina. 

mobilização para aprender; 

Passividade discente; 

 

Questionário – Estratégia 

pouco promissora; 

Reflexividade docente; 

D6 Quando a gente leva uma prática para sala, eu acho 

que eles assimilam mais e até a participação deles é 

maior. 

Até revi e notifiquei nas outras disciplinas, uns 

vídeos que eu estava passando sobre alguns temas, 

como o filme é longo eu percebi que eles ficam 

cansados, apesar de ser bom o conteúdo. 

Participação ativa nas 

simulações; 

Vídeos – estratégia 

passiva; 

D7 Eu considero a simulação, quando a gente faz a 

discussão prévia e eles fazem isso na prática, eles 

aprendem muito mais porque eles praticam. 

Eu utilizo na minha prática ainda os seminários, mas 

eu acredito que diante do perfil de aluno que nós 

temos hoje é um recurso que não tenho tanto 

resultado quanto às demais estratégias, porque os 

alunos eles acabam ficando muito bitolados e 

mecânicos em apresentações. Eu atribuo isso ao 

perfil de aluno que nós temos hoje, temos uma 

facilidade muito grande de acesso a informações, 

então aquela questão de se debruçar em cima de 

um material para realmente aprofundar, isso vem se 

perdendo ao longo do tempo e aí acaba sendo um 

trabalho superficial e meio que mecânico, porque 

geralmente a gente trabalha seminário em grupo e 

os alunos tem a tendência de fazer divisões, acaba 

se tendo uma fragmentação da pesquisa. 

Participação ativa nas 

simulações; 

Seminários – pouca 

mobilização para aprender; 

Passividade discente; 

Subcategoria 

 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM: 

PERCEPÇÕES SOBRE A PRÁTICA 
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QUADRO 4 

 

 

Pergunta Norteadora: Para utilizar estratégias de ensino e aprendizagem você 

faz algum planejamento? De que forma você organiza?  

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

D1 Como são disciplinas que ministro há seis anos, 

costumo sempre planejar me baseando na 

atualidade, na minha experiência assistencial, 

sempre planejo várias opções de como eu vou 

trabalhar o conteúdo. 

Temos turmas que divergem das demais turmas, 

então às vezes eu consigo avançar mais em 

determinado assunto que eu planejo o conteúdo 

para trabalhar de uma forma e a turma 

corresponde. As vezes traço uma proposta e 

percebo que a turma realmente não aprendeu, 

percebo que tenho que parar, tenho que analisar a 

deficiência, porque eu não consigo avançar 

sabendo que o aluno não conseguiu atingir o 

resultado que eu esperava.  

Nunca chego na sala, tipo assim: o que é que tem 

para hoje, sempre tenho algo bem traçado e 

planejado, tenho a minha ideia âncora que é a 

principal, se ela surtir efeito, mantenho ela, mas 

quando eu percebo que não, já tenho uma carta na 

manga. 

Quando eu início uma aula expositiva dialogada, 

costumo sempre voltar na aula anterior e tentar 

associar um raciocínio construtivo para os alunos. 

Sempre faço um retrocesso do que vi e começo a 

iniciar ponto-a-ponto para que o aluno entenda no 

final como é que ele deve prestar determinada 

assistência, depois eu trago a vivência prática, 

trago um caso clínico, para saber como é que esse 

aluno vai enfrentar, como é que ele vai conduzir. 

Quando recebo esse feedback do aluno, tenho 

certeza de que realmente consegui atingir aquele 

objetivo que eu tinha no planejamento. 

Turmas com 

características 

divergentes; 

Estratégias variadas; 

Experiências; 

Plano de ensino; 

 

D2 Eu acredito que para que possa fluir as estratégias 

de ensino que a gente utiliza, tem que se 

programar previamente, para que possa ter ideia 

de início, meio e fim, para não ficar uma coisa tão 

solta e não conseguir obter o resultado que foi 

planejado. 

Programação prévia; 

Planejamento da aula; 

Discussão; 
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Inicialmente, eu planejo ela basicamente no 

formato de PowerPoint, mas dentro daquela aula 

eu coloco diversas perguntas direcionadas a 

temática que possa está puxando um aluno a essa 

conversa, que possa fazer com que o aluno dê a 

opinião dele sobre determinado assunto, eu 

pretendo que ele realmente fale sobre aquilo de 

forma mais aprofundada, é interessante essa troca, 

essa discussão. Por exemplo, falo sobre 

determinado assunto e depois, em um segundo 

momento entrego um caso clínico para eles e 

lemos na sala mesmo esse caso clínico 

direcionado a temática que foi abordada 

previamente. 

D3 Sim eu tenho planos, o plano de ensino. Primeiro 

dia de aula com eles normalmente é uma 

apresentação desse plano de ensino e junto com 

apresentação do plano de ensino, tem um contrato 

didático-pedagógico com nossas regras de 

convivência para aquele semestre. Na 

apresentação já estão propostas como serão as 

aulas, por exemplo, debates, os jogos educativos, 

os seminários.  Eu não coloco na minha 

metodologia as dramatizações, porque isso eu faço 

praticamente toda aula, mas eu coloco quando há, 

por exemplo debates, quando há construções dos 

jogos pelos alunos, quando há a apresentação de 

dramatizações por eles.  

Eu gosto muito de propor aos estudantes que 

elaborem seminários com técnicas não 

convencionais, então eu digo: eu não quero aqui, 

slide nem cartolina, “E vai ser o que professora?” 

Não sei. Para mim é nesse momento que começa 

a aprendizagem, na verdade eu não diria 

aprendizagem, diria processo criativo que tem a ver 

com aprendizagem, então sim isso está no meu 

plano, muitas coisas são do meu perfil docente, 

mas eu não escrevo. 

Plano de ensino; 

Contrato didático-

pedagógico; 

D4 Me utilizo de um planejamento prévio, não é nada 

que de repente a gente vá em sala bolar uma 

estratégia. Geralmente se trata de estratégias que 

são um pouco mais trabalhosas. É bem mais difícil 

ministrar uma aula se utilizando de uma estratégia 

que não seja a expositiva, então de fato isso requer 

um planejamento prévio para que tenhamos a 

certeza de que aquela estratégia vai funcionar, 

porque as vezes se torna até difícil para o aluno 

entender.  

Tem aluno que pensa que você está utilizando 

dessa outra ferramenta como uma forma de não 

querer dar aula, mas de fato isso é uma forma de 

incluir e fazer com que o processo de aprendizado 

ele aconteça de uma forma mais participativa. 

Estratégias requerem 

tempo e trabalho; 

Certeza que vai dar certo; 

Aprendizado participativo; 

O aluno adaptado ao 

ensino tradicional; 
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Penso em deixar a aula no sentido em que o aluno 

consiga identificar um começo, um meio e um fim. 

Começo com a abordagem de um conteúdo, ou 

seja um aspecto teórico acerca daquele conteúdo 

que está sendo trabalhado e, digamos que no 

meio, depois de já ter lançado algumas ideias 

sobre o conteúdo, eu venho com um caso clinico, 

diante daquele caso clínico eu pergunto qual seria 

a atuação do aluno frente aquilo, diante do que a 

gente está discutindo, o que era que vocês fariam 

frente a tal situação?  

D5 Todas as minhas aulas tem um planejamento no 

início do semestre, então quando a gente recebe o 

calendário acadêmico, já planejo quais são as 

minhas aulas e o que é que eu vou usar para cada 

aula, se vai ser aula expositiva, estudo dirigido, 

estudo de caso, se vou fazer alguma atividade 

prática em sala de aula. 

Plano de ensino. 

D6 Na verdade, eu faço o planejamento da aula antes 

de ministrar a disciplina, mas claro que tudo vai 

depender da turma. Cada turma é diferente da 

outra, tem um caminhar diferente as vezes. Para as 

estratégias, vou vendo durante a semana, revejo 

se aquele seminário que está proposto vai dar 

certo ou não e qual a melhor forma de atingir o 

meu objetivo. 

Plano de ensino; 

Turmas com 

características 

divergentes; 

 

D7 Eu já vejo o que é que eu posso articular como 

conteúdo para ser trabalhado, o que é que fica 

melhor, para que o aluno possa absorver melhor, 

qual é o recurso, se é uma apresentação oral, uma 

leitura em sala, pesquisa em casa e já tento 

articular dentro do meu planejamento de aula. 

Digamos que é um pouco mais trabalhoso, porque 

a gente vai ter que vincular aquilo que vai ser 

exposto na parte expositiva da aula, com a parte 

prática que seria um estudo de caso ou uma leitura 

para um seminário, um debate em sala, então 

sempre tento vincular em que momento da minha 

aula expositiva vai entrar aquele recurso diferente, 

seja ele uma leitura crítica, um debate ou um 

estudo de caso clínico. 

Plano de aula para 

estratégias ativas; 

Articulação com o 

conteúdo; 

 

Categoria 

 

O PLANEJAMENTO DE ENSINO  

 

  



102 
 

  

QUADRO 5 

 

 

Pergunta Norteadora: Quais os critérios que você utiliza para escolher entre 

uma estratégia ou outra? 

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

D1 Todos aqueles assuntos que eles são assuntos 

bases em que eu sei que existe uma necessidade 

que o aluno compreenda para ele poder alcançar os 

próximos assuntos. Costumo trabalhar aula 

expositiva dialogada, assuntos que são mais 

práticos, onde tem uma vivência real da assistência 

costumo aplicar casos clínicos, não são casos 

construídos de forma aleatória, são situações que eu 

já vivenciei ou que outros profissionais também já 

vivenciaram. 

Conteúdos base; 

D2 Depende muito da temática da aula, porque tem 

aulas que são totalmente teóricas então para você 

colocar em prática é um pouco complicado. 

Conteúdo ministrado; 

 

D3 Não tem muito de racionalidade nisso, isso não é tão 

planejado, o sentido que eu uso a estratégia, por 

exemplo, estudo de caso é planejado, o dia em que 

eles vão construir os jogos educativos e apresentar é 

planejado, agora a dramatização está inteiramente 

ligada a minha didática. 

Didática; 

D4 Um dos principais critérios para que a gente faça a 

escolha correta acerca da estratégia tem uma 

relação direta com o tema. O tema é quem vai dar a 

resposta, onde é que se adequa melhor eu trabalhar 

uma coisa ou outra. 

Conteúdo ministrado; 

D5 Primeiro o grau de dificuldade do tema que vai ser 

abordado, se o grau de dificuldade for muito elevado 

eu geralmente tendo para ir com uma aula mais 

expositiva dialogada, para que eles possam de forma 

mais lenta contextualizar. Quando são aulas desse 

tipo, geralmente eu faço uma aula prática seguinte 

para que eles possam visualizar a teoria na prática. 

Quando não é uma aula tão difícil, eu prefiro usar 

estudo de caso, estudos dirigidos que eles na sala 

possam fazer contextualização e depois, um diálogo 

final onde a gente faz o fechamento do tema 

trabalhado. 

Conteúdo ministrado; 

Perfil discentes 

Utilização de estratégias 

para Conteúdos simples; 

D6 Vai de acordo com cada temática, estudo de caso na 

verdade eu utilizo muito, mas a questão do 

Conteúdo ministrado; 
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seminário, do debate, depende de cada temática. 

D7 Eu vou sentindo primeiramente a complexidade do 

conteúdo, geralmente a gente vai qualificar no grau 

de menor para maior complexidade, isso no início da 

disciplina, a gente trabalha conteúdos mais simples e 

práticas mais simples para preparar o aluno para 

chegar, por exemplo, a uma simulação no 

laboratório. Vai muito de acordo com o conteúdo e 

também de acordo com o nível que o aluno está. 

Conteúdo ministrado; 

Perfil discente; 

Subcategoria 1 

 

SELEÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO  
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QUADRO 6 

 

 

Pergunta Norteadora: Como você avalia a aprendizagem dos discentes? 

PARTICIPANTE UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

D1 Assim, a avaliação da aprendizagem a gente 

precisa construir nota que vai gerar o conceito da 

aprovação ou reprovação, a metodologia da prova 

escrita é algo que eu adoto, porém ela não é 

soberana na minha proposta avaliativa, ela existe 

como algo documental em que a gente precisa, 

realmente, estar oferecendo alguma oportunidade 

para o aluno ser avaliado, ter os registros, porém 

geralmente nas minhas avaliações as provas 

teóricas elas oscilam representando 60% a 80% da 

minha nota como um todo. 

Eu acho que tem outras medidas que a gente pode 

estar conseguindo absorver desses alunos, para ter 

uma certeza que houve aproveitamento, por 

exemplo, além de prova eu também estou avaliando 

a percepção do aluno e os registros e condutas em 

relação ao que ele me entrega de resposta de casos 

clínicos, consigo também perceber como é que o 

aluno ele se comporta diante de uma simulação 

realística e gero pontuação. Então a prova teórica é 

60% a 80%, mas não costumo utilizar ela como 

única forma de avaliar, tento ver outras projeções, 

porque às vezes o aluno ele pode ter outras 

qualidades em que consigo perceber de outras 

maneiras. 

Conceito de aprovação e 

reprovação; 

Avaliação somativa; 

Participação discente; 

 

D2 A gente tenta captar esse aprendizado, seja em 

forma de provas escritas que eu não acho que é 

totalmente o método correto, porque isso não avalia 

o aluno em sua totalidade, é mais uma modalidade 

para saber se realmente o aluno ele está ou não 

aprendendo determinado assunto, mas também as 

atividades que são direcionadas e realizadas em 

sala de aula, por exemplo, as discussões realizadas 

relacionadas aos casos clínicos em que o aluno ele 

possa ter uma visão crítica sobre aquilo, a atuação 

dele naquele caso, vou avaliar se realmente aquele 

aluno tem uma postura voltada ao que realmente é 

o correto. 

Participação discente; 

Visão crítica; 

D3 Eu confesso que uma das áreas em que percebo Múltiplas formas de 
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que mais necessito de formação é a avaliação, para 

mim é um momento muito difícil do processo 

pedagógico. Não tenho só um tipo de avaliação, não 

é só a prova escrita individual, comumente ela vem 

acompanhada de jogos educativos, entrevistas, 

visitas técnicas acompanhadas de uma resenha 

crítica. 

Seria incoerente eu dar uma aula falando sobre 

casos reais e cobrar na hora da prova conceitos, 

então comumente as minhas provas são de 

problemas, eu construo casos e o aluno vai dizer 

como se posicionar perante o case ou vai julgar 

aquela conduta.  

avaliação; 

Avaliação como momento 

difícil da prática 

pedagógica; 

 

D4 A gente ainda está muito preso a essa questão de 

uma avaliação que seja feita através de uma prova 

escrita, como algo para cumprir os regimentos da 

instituição, eu não vejo isso como uma forma única 

e exclusiva para avaliar o aluno, então, geralmente 

eu gosto de incluir também as atividades. 

Geralmente eu ministro a aula e relativa aquela aula 

eu entrego uma atividade, acho coerente que diante 

da realização da atividade o aluno já tem uma certa 

percentagem com relação a isso. Além das 

atividades as participações em sala de aula, já que 

as vezes levanto algumas discussões através da 

estratégica GV/GO, aquele aluno que participa, 

aquele aluno que levanta discussões, que reflete 

acerca do tema, eu costumo atribuir nota e a 

depender da disciplina, se der para incluir, faço uma 

prova prática. 

Avaliação somativa; 

Prova prática; 

Participação discente; 

 

D5 A forma como eu avalio de fato é a forma mais 

tradicional, até por uma necessidade da própria 

instituição que requer isso, termino usando bastante 

de prova, só que eu tento diversificar minha prova.  

As notas são baseadas em uma prova tradicional 

escrita, mas também os estudos de caso que eles 

respondem em sala e participam tem uma nota, 

seminários outra, atividade prática de laboratório, o 

relatório porque eu tenho que avaliar a questão da 

escrita deles acadêmica, também tem uma nota e 

isso tudo somado, compõe a nota final do semestre.  

Do ponto de vista da avaliação da aula, eu não 

utilizo nenhuma avaliação para as minhas aulas, eu 

nunca realmente pensei em fazer algo que eles 

fossem avaliando aula a aula, se aquela aula foi 

boa, se foi ruim e no que poderia mudar, isso ai eu 

nunca usei não. 

Avaliação somativa; 

Participação discente; 

Professor reflexivo; 

 

D6 A avaliação na verdade, a gente sabe que sempre é 

escrita, mas tem a questão dos seminários e da 

participação de sala, a frequência, a fala e o 

engajamento. 

Avaliação somativa; 

Participação discente; 
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D7 Bom, a gente percebe, assim, pelo que eu tenho 

visto até hoje, quando a gente usa algo que eles 

estejam envolvidos na parte informativa, eles fixam 

muito mais, então ao invés de eles estarem só 

ouvindo, eles estão fazendo, eles estão pensando 

para falar alguma coisa, então a fixação é muito 

maior. Eu vejo isso muito nos momentos de 

avaliação prática, que a gente pode ver que 

realmente o que o aluno viu, fez e pensou, então ele 

executa de forma diferente. 

Eu tento sempre fragmentar a nota ao longo do 

semestre, então pontuar as atividades feitas em 

sala, pontuar as atividades feitas em casa, portfólio 

ou outros tipos de exercício que a gente pode 

passar, as atividades práticas e as avaliações 

teóricas também, então é muito fragmentado 

dependendo da disciplina.  

Envolvimento do aluno; 

Avaliação somativa; 

Avaliação prática; 

Atividades 

complementares; 

 

Subcategoria 2 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM CONVITE 

À REFLEXÃO 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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