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RESUMO 

 

 

Considerando que o ensino superior precisa de novas estratégias de ensino para 

fomentar uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes, esta pesquisa 

objetiva analisar as opiniões dos professores do curso de Farmácia da Faculdade 

Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), situada no município de Ponte Nova, Minas 

Gerais, acerca do uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. 

Desse modo, estabelece-se a hipótese de que as metodologias ativas de aprendizagem 

podem contribuir para um ensino mais efetivo, além de favorecer a formação de sujeitos 

autônomos e capazes de interpretar e transformar o seu meio. Para o desenvolvimento 

do estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa e de natureza descritiva, envolvendo 

pesquisa bibliográfica, feita em artigos, dissertações e teses, utilizando os descritores 

Metodologias Ativas, Estratégias de Ensino, Processo Ensino-Aprendizagem e 

Docência Universitária; pesquisa documental acerca das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Farmácia e do Projeto Pedagógico de Curso 

– Farmácia/FADIP; de campo com uso de questionário como instrumento de coleta de 

dados, aplicado aos professores do Curso de Farmácia da FADIP, mediante 

consentimento por assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Os dados 

referentes às opiniões de 18 (dezoito) professores foram tabulados, organizados e 

analisados, considerando as categorias emergentes e relativas aos temas de docência 

universitária, processo de ensino-aprendizagem, estratégias de ensino e metodologias 

ativas. Como resultado sobre perfil dos professores, em sua maioria, são do sexo 

feminino, de 31 à 40 anos, mestres, de 11 à 15 anos de experiência na docência superior, 

participaram de 1 à 3 cursos de formação continuada. Em relação às percepções dos 

professores em relação à metodologia ativa, a maioria já ouviu falar, sendo que ouviram 

que as metodologias oportunizam os alunos a construção do seu próprio conhecimento. 

Consideram as metodologias ativas muito importantes para o processo de ensino-

aprendizagem, pois estimula a busca do discente pelo próprio conhecimento. Em 

relação à utilização das metodologias ativas, a maioria afirma utilizar e a estratégia de 

ensino mais utilizada pelos docentes foi a aula expositiva dialogada.  A maioria dos 

professores afirmaram que alcançam resultados satisfatórios, se mantêm motivados e 

que as metodologias ativas contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. A 

maioria afirmou que possuem dificuldades na aplicação das metodologias ativas devido 

à falta de domínio da utilização correta e para que possam utilizar metodologia ativa é 

necessário capacitação. Quando questionados sobre utilizar as estratégias em todas as 

disciplinas, a maioria afirmou ser possível, mas afirmaram não ser possível em todas as 

aulas. Espera-se que o referido estudo tenha potencial para contribuir com a prática 

pedagógica dos professores, ao apresentar o levantamento de diferentes estratégias que 

podem ser englobadas no leque das metodologias ativas, primando pela criatividade 

docente e indicando estratégias facilitadoras do aprendizado. 

 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Estratégias de Ensino. Processo                 

Ensino-Aprendizagem. Docência Universitária. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Considering that higher education needs new teaching strategies to foster meaningful 

learning by students, this research aims to analyze the opinions of teachers of the 

Pharmacy course at Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), located in Ponte 

Nova - Minas Gerais, about the use of active methodologies in the teaching-learning 

process. Thus, it is hypothesized that active learning methodologies can contribute to a 

more effective teaching, as well as favoring the formation of autonomous subjects 

capable of interpreting and transforming their environment. For the development of the 

study a qualitative and descriptive research was carried out, involving bibliographic 

research, made in articles, dissertations and theses, using the keywords Active 

Methodologies, Teaching Strategies, Teaching-Learning Process and University 

Teaching; documentary research about the National Curriculum Guidelines for 

Pharmacy Undergraduate Courses and the Pedagogical Course Project - Pharmacy / 

FADIP; field survey using the questionnaire as a data collection instrument, applied to 

teachers of the Pharmacy Course at FADIP, upon consent by signing the Informed 

Consent Form. Data regarding the opinions of 18 (eighteen) teachers were tabulated, 

organized and analyzed, considering the emerging categories and related to the themes 

of university teaching, teaching-learning process, teaching strategies and active 

methodologies. As a result of the profile of the teachers, most of them are female, from 

31 to 40 years old, masters, from 11 to 15 years of experience in higher education, 

participated in 1 to 3 continuing education courses. Regarding teachers' perceptions of 

the active methodology, most have heard, and they have heard that methodologies make 

it possible for students to build their own knowledge. They consider active 

methodologies very important for the teaching-learning process, as it stimulates the 

student's search for their own knowledge. Regarding the use of active methodologies, 

most claim to use and the teaching strategy most used by teachers was the dialogued 

lecture. Most teachers stated that they achieve satisfactory results, remain motivated and 

that active methodologies contribute to the teaching-learning process. Most stated that 

they have difficulties in applying the active methodologies due to lack of mastery of the 

correct use and in order to be able to use active methodology it is necessary a training. 

When asked about using strategies in all subjects, most stated that it was possible, but 

stated that it was not possible in all classes. It is expected that this study has the 

potential to contribute to the pedagogical practice of teachers, by presenting the survey 

of different strategies that can be included in the range of active methodologies, striving 

for teacher creativity and indicating strategies that facilitate learning. It is expected that 

this study has potential to contribute to the pedagogical practice of teachers, by 

presenting the survey of different strategies that can be encompassed in the range of 

active methodologies, striving for teacher creativity and indicating strategies that 

facilitate learning. 
 

 

Keywords: Active Methodologies. Teaching Strategies. Teaching-Learning Process. 

University teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No campo da saúde, o modelo de ensino adotado pelas instituições formadoras 

desde o início do século XX pode ser caracterizado como uma formação tradicional, 

sendo esta organizada em disciplinas e centrada no professor. Tal modelo é incoerente e 

desconexo com a realidade de atuação dos profissionais da área de saúde, uma vez que 

não desenvolve competências essenciais para o seu exercício, como aquelas vinculadas 

às dimensões subjetivas, sociais e culturais (GOMES et al., 2010). O processo     

ensino-aprendizagem na área da saúde recebe um olhar diferenciado por parte das 

instituições de ensino superior (IES), a partir da segunda metade do século XX, quando 

estas precisaram analisar as concepções de ensino, seus métodos e suas técnicas para 

responder satisfatoriamente à formação dos profissionais (GOMES et al., 2010). 

No campo educacional, existe uma grande expectativa de mudanças no contexto 

educativo, de modo que os processos de ensino-aprendizagem façam diferença na 

educação dos jovens. Nos últimos anos, tanto o perfil do estudante quanto o perfil da 

escola sofreram modificações, inseridos em um cenário onde são criadas expectativas de 

desempenho muito elevadas. O mercado de trabalho almeja profissionais que sejam 

capazes de resolver problemas com segurança e que tenham desenvoltura para lidar em 

um mundo complexo e cheio de tecnologias inovadoras (BARBOSA; MOURA, 2013). 

O grande desafio está na perspectiva de se desenvolver a autonomia individual 

em coalizão com o coletivo, a educação deve ser capaz de desencadear uma visão do 

todo e possibilitar a construção de mudanças sociais. O mérito está na tendência da 

busca de metodologias inovadoras que possibilitem uma prática pedagógica ética, 

crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento técnico 

(MITRE et al., 2008). 

Para contribuir com o processo educacional, as instituições devem adotar novas 

formas de ensino-aprendizagem, na perspectiva de integrar teoria e prática. Nesta seara, 

as metodologias ativas possuem um grande potencial para despertar a curiosidade dos 

discentes e desta forma, proporcionar uma maior teorização e alcance de novos 

elementos que ainda não foram considerados em sala de aula ou na própria visão do 

docente (VALES e SANTOS, 2018). 

Na perspectiva freireana, metodologias ativas fazem parte de um enfoque 

construtivista, sendo papel do professor promover discussões em sala de aula, de forma 

em que o aluno possa formular sua opinião sobre determinado assunto, ouvir outras 
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opiniões, refletir sobre elas e argumentar de forma cortês. Para que isso aconteça é 

necessário reformular o modelo tradicional de ensino, pautado numa aprendizagem 

mecânica e numa postura passiva do aluno (DIESEL et al., 2017). 

De acordo com Freire (1996), nas condições de uma aprendizagem efetiva, os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Portanto, percebe-

se a importância do educador que tem uma tarefa não apenas de ensinar os conteúdos, 

mas também ensinar a pensar correto. 

Assim, as metodologias ativas são estratégias que podem ser utilizadas como 

alternativa para o processo de ensino-aprendizagem, que trazem diversos benefícios e 

desafios para os diferentes níveis educacionais. As tendências atuais da educação 

promovem o deslocamento do enfoque individual para o enfoque social, político e 

ideológico, portanto é necessário um novo rumo para as propostas educativas e 

atualização das metodologias educacionais. O processo de ensino estabelece uma 

relação diferenciada com o educando, no qual compreende-se que a aprendizagem 

necessita do saber construído pelo próprio sujeito e não simplesmente reproduzido de 

modo mecânico e acrítico (PAIVA et al., 2016). 

Neste sentido, esta pesquisa interessa-se pelas seguintes questões: Qual a opinião 

dos professores do Curso de Farmácia da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga sobre 

o uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem? Os professores 

fazem uso das metodologias ativas? Quais metodologias ativas podem ser usadas como 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação em 

Farmácia? O uso das metodologias ativas pelo professor contribui para a aprendizagem 

dos estudantes? 

Desta forma, este estudo tem como objetivo geral analisar as opiniões dos 

professores do Curso de Farmácia da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga sobre o 

uso das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Especificamente, 

pretende-se: conhecer as opções metodológicas adotadas pelos professores no âmbito do 

processo ensino-aprendizagem do Curso de Farmácia da Faculdade Dinâmica do Vale 

do Piranga; apontar os tipos de metodologias ativas que podem ser usadas como 

facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Farmácia; construir um 

guia de orientação para a utilização de metodologias ativas no ensino superior e, 

especialmente, para o curso de Farmácia. 
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Na contemporaneidade, deparamos com uma realidade na qual a tecnologia, os 

meios de comunicação e o acesso à informação são modificados e aperfeiçoados 

constantemente. Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem precisa estar em 

sintonia com tais mudanças, acompanhando e fazendo parte dessa nova realidade. 

Assim, os estudos sobre as metodologias ativas são de extrema importância, uma vez 

que estas têm potencial para inovar e qualificar os processos educativos.  

Dessa maneira, faz-se necessária a implementação desse tipo de metodologia na 

prática docente, a fim de favorecer uma aprendizagem mais significativa, fomentando a 

autonomia na construção do conhecimento, bem como propiciando práticas que 

permitam ao estudante a vivência do cotidiano profissional, tornando-os mais capazes e 

seguros para lidar com as dificuldades encontradas. 

Posto isso, este estudo se justifica pela necessidade teórica e prática de discussão 

das metodologias ativas como alternativa para a formação de profissionais na área da 

saúde, imprimindo uma nova lógica de aprendizagem. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Breve histórico do processo de ensino e formação do professor  

A educação passou por várias mudanças ao longo do tempo e está presente em 

todas as sociedades. A educação molda o homem e pode ser utilizada como forma de 

dominação ou de libertação e necessária para o desenvolvimento de cidadãos críticos 

(SOUZA, 2018). Freire (1996) afirma que a educação como intervenção inspira 

mudanças radicais na sociedade, na economia, nas relações humanas e na busca dos 

direitos, ou seja, uma sociedade sem educação não tem evolução.  

 O Brasil, ao longo de sua história, apresenta realidades e contextos diferentes, 

mas o modelo de educação predominante destinados às classes populares tem como 

característica a educação domesticadora, elitista, reacionária e muitas vezes em 

condições precárias, no qual a população é privada de uma educação democrática, 

libertadora, transformadora e de qualidade (SOUZA, 2018). 

 No período do Brasil Colonial, os jesuítas foram os principais educadores, 

atuando de 1549 à 1759 e a educação estava voltada para a catequese e a instrução dos 

indígenas; para a elite era oferecido outro plano de instrução, a educação se preocupava 

com o ensino humanista, enciclopédico e alheio à realidade de colônia (VEIGA et al, 

2006).  

 No século XVIII, Portugal era administrado pelo Marques de Pombal, que fez 

várias mudanças educacionais e estas repercutiram no Brasil. Foi retirado o poder 

educacional da igreja e o controle passou para o Estado. No ano de 1772, houve a 

criação do ensino público e este tornou-se responsabilidade da coroa portuguesa. As 

aulas régias foram introduzidas, mas representou um retrocesso pedagógico, pois 

professores leigos foram contratados e o método pedagógico continuou a ser o 

autoritário e disciplinar, abafando a criatividade individual (RIBEIRO, 1993). 

 No ano de 1827, foi criada a Lei das Escolas de Primeiras Letras, manifestando 

pela primeira vez a preocupação com a formação dos professores. Foi colocada a 

exigência da preparação didática, mas não sem fazer referência à preparação pedagógica 

(SAVIANI, 2009). 

 Em 1834, foi instituído o Ato Adicional com a finalidade de descentralizar o 

ensino. As províncias passaram a ser responsáveis por promover o ensino gratuito e o 

governo ficou responsável somente pelo ensino superior (ROMANELLI, 2006). A 

formação dos professores seguia a ordem dos países europeus que era a criação de 
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Escolas Normais que deveriam guiar-se pelas coordenadas pedagógico-didáticas, mas o 

que observou-se foi o predomínio da preocupação com o domínio do conteúdo que seria 

ministrado nas escolas de primeiras letras e desconsiderava-se o preparo didático 

pedagógico (SAVIANI, 2009). Após a proclamação da república, algumas mudanças 

foram feitas. Em 1890, foi aprovada a reforma de Benjamin Constant, sendo que a 

escola busca disseminar uma visão burguesa de mundo e sociedade, para garantir a 

burguesia industrial como classe para seguir dominante. A pedagogia tinha 

características com ênfase no ensino humanístico, centrado no professor, cabendo ao 

aluno papel receptivo e passivo (VEIGA et al., 2006). 

 No período de 1932 foram organizadas as Escolas de Professores, de maneira a 

atender às exigências da pedagogia que tinha caráter científico. Na formação do docente 

buscava-se corrigir as insuficiências das Escolas Normais e propor um curso híbrido 

com ensino de humanidades e ciências mais significativas (SAVIANI, 2009). 

O período de 1939 – 1971 foi o tempo da organização e implantação dos cursos 

de licenciatura e consolidação das Escolas Normais. Em 1939 foi assinado um decreto 

para formação de professores para as escolas secundárias. Na organização dos cursos de 

Licenciatura e de Pedagogia adotou-se o “esquema 3 + 1”, no qual os primeiros anos 

formavam os professores para ministrarem aulas para as disciplinas do ensino 

secundário, baseando-se no ensino destinado aos conteúdos cognitivos. No último ano, 

formavam professores para atuarem nas Escolas Normais com ênfase na formação 

didática (SAVIANI, 2009). 

 O período pós 1964 foi considerado o descaminho da didática. O ensino foi 

embasado na neutralidade científica, inspirado nos princípios de racionalidade, 

eficiência e produtividade, procurava-se desenvolver uma alternativa não psicológica, 

mas com preocupações básicas: a eficácia e a eficiência do processo de ensino. Os 

conteúdos centram-se na elaboração de materiais instrucionais, nos livros didáticos, o 

qual define o que os professores e alunos devem fazer, quando e como o farão. Este 

período foi marcado pela crise da escola nova e articulação da tendência tecnicista, 

imposta pelo grupo militar (VEIGA et al, 2006). 

 Nessa época foram feitas adequações no campo educacional, sendo modificada a 

denominação de ensino primário e médio para primeiro grau e segundo grau. A escola 

Normal foi substituída pela habilitação específica de magistério. Os professores que 

tinham a formação de segundo grau com duração de três anos estavam habilitados a 

lecionar até a quarta série e os que tinham a formação com duração de quatro anos 
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estavam habilitados a lecionar até a sexta série. A formação de professores para o antigo 

ensino primário foi muito precária e por isso muito preocupante (SAVIANI, 2009). 

 Em 1971 foi criada a lei que previa a formação dos professores para lecionar nas 

últimas séries do primeiro grau e no segundo grau. A formação deveria ser de nível 

superior, licenciatura curta (3 anos) e plena (4 anos). Outra formação seria na Pedagogia 

que habilitaria também para atuar como diretores de escolas, orientadores educacionais, 

supervisores escolares e inspetores de ensino (SAVIANI, 2009). 

 Na década de 1980 ocorreram os primeiros estudos em busca de alternativas 

para a didática, com base nos pressupostos da pedagogia crítica. Na década de 1990 até 

nos dias de hoje, a didática passou a ter duas perspectivas: uma voltada para formação 

do tecnólogo do ensino e outra com enfoque em aprofundar a perspectiva crítica, 

voltada para a formação do professor como agente social (VEIGA et al, 2006). 

 

2.2. O processo ensino-aprendizagem em diferentes tendências pedagógicas 

As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento 

cultural e político da sociedade. Neste sentido, Libâneo (1992) divide as principais 

tendências pedagógicas usadas na educação em duas linhas, sendo elas: Tendências 

Liberais e Tendências Progressistas. Fazem parte das Tendências Liberais a pedagogia 

tradicional, a pedagogia renovada ou nova e pedagogia tecnicista; e das Tendências 

Progressistas a pedagogia libertadora, pedagogia libertária e pedagogia crítico-social 

dos conteúdos, conforme Quadro 1. 

Quadro 1: Tendências pedagógicas. 

Pedagogia Liberal Pedagogia Progressista 

Tradicional 
Renovada Progressista 
Renovada Não Diretiva 
Tecnicista 

Libertadora 
Libertária 
Crítico Social dos Conteúdos 

 

De acordo com Libâneo (1992), o termo liberal não significa “avançado”, 

“democrático”, “aberto”, mas surgiu como justificativa do sistema capitalista. Esta 

pedagogia sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, é valorizado o 

aspecto cultural e esconde a realidade das diferenças entre as classes, portanto existe 

uma ideia de igualdade de oportunidades, mas não leva em consideração as 

desigualdades de condições.  
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A pedagogia tradicional foi introduzida no final do século XIX e tem uma visão 

centrada no professor, no intelecto, nos conteúdos cognitivos transmitidos pelo 

professor aos alunos, na disciplina e na memorização. Esta concepção possui duas 

vertentes: a religiosa e a leiga. A religiosa discute a estreita associação entre os 

processos de colonização, educação e catequese, enfatizando a educação indígena. A 

leiga centra-se na ideia de natureza humana, o que difere da religiosa, que considera a 

essência humana como criação divina. A escola surge com a ascensão da burguesia com 

ideais liberais que defendiam a implantação da escola pública, universal, gratuita, leiga 

e obrigatória (SAVIANI, 2007). 

De acordo com Libâneo (1992), a pedagogia tradicional é caracterizada por 

acentuar o ensino humanístico, de cultura geral. Os conteúdos não têm nenhuma relação 

com o cotidiano do aluno e nem com as realidades sociais. A pedagogia tradicional 

prioriza a teoria do ensino sobre a prática, ou seja, os professores preocupam mais em 

como ensinar e não em como aprender, evidencia-se o caráter cumulativo do 

conhecimento, adquirido pelo estudante por meio da transmissão e não atribui ao sujeito 

um papel significante no seu processo de aprendizado. Os conteúdos são vistos como 

verdades absolutas, sem levar em consideração os problemas sociais e a experiência 

externa, onde os alunos recebem passivamente as informações e as reproduz sem 

nenhum tipo de questionamento (MIZUKAMI,1986). 

A formação dos profissionais de saúde tem sido pautada no uso de metodologias 

tradicionais, separando o corpo da mente, a razão do sentimento, a ciência da ética, 

sempre em campos muito especializados, buscando a eficiência técnica. Os conteúdos 

são fragmentados, divididos em períodos e disciplinas e isso leva o processo ensino-

aprendizagem, muitas vezes, à reprodução do conhecimento e esse papel é assumido 

pelo professor, que passa a ser transmissor de conteúdos e cabe aos discentes uma 

atitude passiva e receptiva (MITRE, 2008)  

Em contraposição à pedagogia tradicional, a pedagogia renovada ou nova 

compreende o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto 

lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 

pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a 

espontaneidade; da quantidade para a qualidade, ou seja, uma pedagogia de inspiração 

experimental, baseada nas contribuições da biologia e da psicologia, pois trata-se de 

uma pedagogia que considera importante o aprender a aprender (SAVIANI, 1999). 
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Para a escola funcionar de acordo com a pedagogia renovada é necessária uma 

reformulação, iniciando o processo com a mudança do papel do professor, que deve agir 

como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal cabe aos 

próprios alunos. O professor deve trabalhar com grupos de alunos num ambiente 

estimulante, dotado de materiais didático ricos, biblioteca de classe e outros materiais 

que funcionariam como facilitadores do ensino (SAVIANI, 1999). 

A tendência liberal renovada apresenta duas versões: renovada progressivista em 

que aprender se torna uma atividade de descoberta, ou seja, é uma autoaprendizagem, o 

ambiente é apenas o meio estimulador; e renovada não-diretiva, orientada para os 

objetivos de desenvolvimento pessoal e para as relações interpessoais, aprender é 

modificar as suas próprias percepções, o aprendizado ocorre se tiver significado para o 

indivíduo (LIBANEO, 1992). 

De acordo com Libâneo (1994), o processo de adquirir conhecimento é mais 

importante que o saber já adquirido. Assim, na relação professor-aluno, o professor não 

teria lugar privilegiado, pois o seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e 

espontâneo do estudante, sendo necessária a intervenção para dar forma ao raciocínio. 

Neste sentido, o método de ensino baseia-se em aprender a aprender ou aprender 

fazendo, no qual o aluno deve resolver problemas, pesquisar e socializar as 

experiências. 

Já na pedagogia tecnicista, o elemento principal é a organização racional dos 

meios, o professor e o aluno passam a ocupar uma posição secundária, são executores 

de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do processo 

preocupa-se com a garantia da eficiência, em compensar e corrigir as deficiências do 

professor e maximizar os efeitos de sua intervenção (SAVIANI, 1999). 

O interesse da pedagogia tecnicista é produzir indivíduos competentes para o 

mercado de trabalho. Os conteúdos de ensino são as informações, princípios científicos, 

leis, ou seja, decorrem da ciência objetiva, eliminando qualquer sinal de subjetividade 

(LIBANEO, 1992). Veiga et al (2006) acrescentam que os conteúdos dessa pedagogia 

centram-se na organização racional do processo de ensino, ou seja, no planejamento 

didático formal e na elaboração de materiais instrucionais, nos livros didáticos. O 

processo definirá o que os professores e alunos devem fazer, quando e como farão. 

O professor desta pedagogia é apenas um elo entre a verdade científica e o 

aluno. Debates, discussões e questionamentos não são considerados importantes e 
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tampouco as relações afetivas (LIBANEO, 1992). O professor é apenas executor de 

objetivos instrucionais, de estratégias de ensino e de avaliação, no qual se acentua o 

formalismo didático por meio de planos elaborados de acordo com as normas prefixadas 

(VEIGA et. al, 2006). 

Na área da saúde, a combinação entre pedagogia que objetiva a transmissão e 

foco somente no processo saúde-doença, fragmentada em disciplinas e em 

conhecimentos de áreas básicas e clínicas, tecnicista e centrada em procedimentos 

produzirá uma formação descontextualizada da realidade em relação às dimensões 

subjetiva e social desse fenômeno. Para superar as consequências dessas orientações 

foram necessárias mudanças e a promoção de uma educação transformadora. (LIMA, 

2017). 

Na outra perspectiva, a Tendência Progressista parte da análise crítica das 

realidades sociais e tem finalidades sociopolíticas da educação. Esta tendência 

manifesta-se em três pedagogias: libertadora, muito conhecida como a pedagogia de 

Paulo Freire; libertária, em que a escola exerce uma transformação na personalidade dos 

alunos num sentido libertário e de autogestão; crítico-social dos conteúdos em que os 

conteúdos são concretos e indissociáveis das realidades sociais (LIBÂNEO, 1992). 

A Tendência Progressista possui a pretensão de transformação social e para isso 

possui algumas características marcantes, como reinvindicação de ensino público, 

gratuito, democrático e de qualidade, além da sua pratica pedagógica estar inserida no 

contexto social. Os alunos são vistos como agentes de transformação da sociedade e são 

estimulados a uma participação ativa, o domínio dos conteúdos científicos visa alcançar 

a consciência crítica da realidade social no qual estão inseridos (SANTOS, 2005). 

A pedagogia libertadora tem uma atuação maior no ensino não-formal, mas  

alguns educadores vêm adotando-a. A educação libertadora é considerada crítica, pois 

questiona a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, 

sempre visando uma transformação (LIBÂNEO, 1992). 

De acordo com Paulo Freire, nas condições de uma aprendizagem efetiva, os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo, portanto, percebe-

se a importância do educador que tem uma tarefa não apenas de ensinar os conteúdos, 

mas também ensinar a pensar certo (FREIRE, 1996). 

Os conteúdos da pedagogia libertadora são advindos da problematização da 

prática de vida dos educandos (LIBANEO, 1992), no qual, a proposta de Paulo Freire 
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para a educação problematizadora se baseia no conjunto dos contextos e das histórias de 

vida na formação de sujeitos, isso ocorre por meio do diálogo entre alunos e 

professores. Freire (2005) enfatiza que professores e alunos são transformados no 

processo da ação educativa, o professor aprende ao mesmo tempo em que ensina, e o 

aluno ensina ao mesmo tempo em que aprende, pois acontece uma troca de saberes. 

A educação problematizadora busca estimular a consciência crítica da realidade 

e a postura ativa de alunos e professores no processo ensino-aprendizagem, de forma 

que não haja uma negação ou desvalorização do mundo que os influencia. Sendo assim, 

a educação é encarada como um ato político, e as relações estabelecidas entre alunos e 

professores devem ser embasadas em interações de respeito entre sujeitos e cidadãos, de 

modo a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela autonomia. No entanto, 

Freire (2011, p. 67) ressalta que “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”, uma vez 

que a autonomia é sempre resultado de um esforço individual que gera o próprio 

amadurecimento e se constrói nas relações entre seres humanos e, somente nestas 

interações, ela se consolida. 

O método educativo deve ocorrer por meio de grupos de discussão, onde a 

problematização da situação permitirá aos educandos a compreensão do vivido, até 

chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade, sempre ocorrendo por 

meio da troca de experiência da prática social (LIBANEO, 1992). 

Já a pedagogia Libertária pretende ser uma forma de resistência contra a 

burocracia como instrumento da ação, onde todos os sujeitos do ensino são controlados 

pelo Estado, retirando toda autonomia da instituição. Nesta pedagogia, o método de 

ensino se baseia na vivência grupal, as matérias são colocadas à disposição do aluno, 

mas não são o foco principal, o mais importante é o conhecimento que resulta das 

experiências e descobertas de respostas às necessidades e às exigências da vida social 

(LIBANEO,1992). 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos consiste na preparação do aluno para o 

mundo, fornecendo um instrumento para uma participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade, por meio dos conteúdos e da socialização. Os conteúdos 

precisam ser ligados, de forma indissociável a sua significação humana e social. Os 

métodos de ensino não partem de um saber artificial, mas confronta a experiência vivida 

pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, neste momento se dá a ruptura 

das experiências pouco elaboradas dos educandos e isso só é possível com os novos 

elementos de análise entre a experiência e a explicação do professor (LIBÂNEO,1992). 
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Neste mesmo contexto, Azevedo et. al (2013) dizem que a pedagogia crítico-

social dos conteúdos no âmbito escolar, prepara os alunos para uma participação ativa 

no mundo adulto, por meio da aquisição de conteúdos que não devem ser apenas 

ensinados, é necessário que tenham uma ligação com a realidade humana e social. 

O professor nesta pedagogia tem o papel de mediador do ensino e deve sempre 

buscar uma participação ativa do educando, propondo conteúdos compatíveis com as 

experiências vividas pelos mesmos, dessa forma os alunos se reconhecem no processo, 

podendo ampliar a própria experiência. O conhecimento cognitivo se apoia numa 

estrutura existente e o professor provê a estrutura que o aluno ainda não conhece 

(LIBÂNEO,1992). 

Posto isso, embora se perceba a existência de duas grandes tendências 

pedagógicas, há o predomínio da Tendência Liberal. Segundo Lima (2017), nos últimos 

quarenta anos do século XX houve muitas investigações sobre cultura, cérebro, mente, 

cognição e desenvolvimento. Foram descobertas novas evidências em relação à 

aprendizagem, que acabam por propiciar maior reflexão sobre as práticas pedagógicas. 

Apesar das investigações e mudanças no acesso e disseminação de informações, a 

pedagogia da transmissão ainda permanece na maior parte do ensino, tanto na formação 

como na capacitação profissional. 

 

2.3. Metodologias Ativas e Estratégias de Ensino 

O ensino passou por várias transformações e muitas são motivadas pela 

dificuldade dos docentes em atrair a atenção dos discentes, que muitas vezes ficam 

dispersos nas informações disponíveis, nos mais diferentes meios tecnológicos. Este é 

um problema que as instituições de ensino superior vêm enfrentando, por isso precisam 

buscar meios para auxiliar o professor no exercício da profissão, bem como implantar 

programas de ensino que tenham a efetiva participação do aluno no processo de 

aprendizagem (GUIMARÃES et al., 2016). 

Metodologia é uma palavra que surgiu em 1958 na língua portuguesa, sua 

etimologia advém do grego e compõem-se de três termos: metá (atrás, em seguida, 

através); hodós (caminho); e logos (ciência, arte, tratado, exposição cabal, tratamento de 

um tema) (HOUAISS, 2001). A metodologia de ensino busca nortear uma orientação 

que envolve o processo de ensino, buscando racionalidade e operacionalização, no qual 

a improvisação deve ser recusada. A metodologia de ensino não pode apresentar uma 

importância maior que o aluno, já que ela significa uma mediação entre o professor e o 
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aluno e deve ter uma perspectiva na formação deste, na sua autonomia, emancipação, 

cidadania e desenvolvimento pessoal (ARAÚJO, 2015). 

De acordo com Araújo (2015) a metodologia de ensino em sua concepção mais 

geral, é entendida como um conjunto de princípios ou diretrizes ligadas a uma estratégia 

técnico-operacional que serve como base para professores produzirem e criarem seus 

métodos de ensino-aprendizagem. 

Por sua vez, a metodologia do ensino não é aplicável em todas as circunstâncias, 

como se fosse um mecanismo infalível, por essa razão, os métodos e as técnicas de 

ensino não são truques, artifícios e nem macetes para dar aula, não funcionam como 

instrumentos meramente para propiciar habilidade ou facilitar as práticas operacionais 

(ARAÚJO, 2015). 

No que tange às metodologias ativas, estas surgiram no final do século XIX e 

início do século XX com o movimento chamado Escola Nova e os principais 

pensadores foram Willian James, John Dewey e Edouard Claraparède que defendiam 

uma metodologia de ensino voltada para a aprendizagem pela experiência e no 

desenvolvimento da autonomia. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem se 

caracterizam pelas relações entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo 

desenvolvida por métodos ativos e criativos, centrado na intenção de propiciar a 

aprendizagem do aluno (BACICH e MORAM, 2018). 

O escolanovismo discorda da educação tradicional por pensar que o objetivo da 

escola deve ser o desenvolvimento de habilidades necessárias para a vida na sociedade 

moderna, não a transmissão dos conteúdos científicos (ALBUQUERQUE, 2009). As 

ideias de Freire (1996) convergem com o pensamento da Escola Nova sobre a educação 

ser fundamentada no diálogo, na participação e na conscientização, no qual o 

desenvolvimento ocorre por meio da problematização da realidade, na assimilação e por 

fim, na transformação do meio. 

Assim, metodologia ativa é entendida como forma de desenvolver o processo do 

aprender, onde os professores buscam conduzir a formação crítica dos discentes nas 

mais diversas áreas. A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do 

educando, pois desperta a curiosidade, estimula tomadas de decisões tanto individuais 

quanto coletivas, advindas das atividades da prática social e contextos dos estudantes 

(BORGES; ALENCAR, 2014).  
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Segundo Vales e Santos (2018), o maior objetivo das metodologias ativas é 

aperfeiçoar a autonomia individual, possibilitando a compreensão de aspectos 

cognitivos, afetivos, socioeconômicos, políticos e culturais.  

Anastasiou e Alves (2004) defendem que o docente deve propor atividades 

desafiadoras, que despertem, exercitem, construam o pensamento crítico. Afirmam que 

“nisso, o professor deverá ser um verdadeiro estrategista [...] no sentido de estudar, 

selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os 

estudantes se apropriem do conhecimento” (ANASTASIOU;  ALVES, 2004, p.69). 

Na metodologia ativa o professor tem um papel fundamental, pois assume uma 

posição de facilitador e técnico e há uma necessidade de envolver o aluno a desenvolver 

um senso crítico diante do que é aprendido, bem como a adquirir competências para 

relacionar esses conhecimentos ao mundo real (PINTO et al., 2012). 

Os métodos de ensino mais tradicionais que privilegiam a transmissão do 

conhecimento pelo professor faziam mais sentido quando o acesso à informação era 

mais difícil, atualmente os estudantes tem acesso a informações e a materiais com muita 

facilidade, pois encontram a disposição, instantaneamente, na internet. Diante deste 

atual cenário, cabe ao professor do ensino superior propor metodologias que estimulem 

os alunos a se tornarem autônomos, proativos e que consigam solucionar os problemas 

que enfrentarão no mercado de trabalho de maneira correta e criativa. Neste contexto, o 

uso das metodologias ativas serão pontos de partida para avançar neste perfil de alunos 

e futuro profissional (MORAN, 2015). 

Para compreender sobre o caráter ativo das metodologias ativas, Melo (2017) 

utilizou a adaptação de Silberman (1996) sobre um provérbio chinês, dito pelo filósofo 

Confúcio (551 a.C. – 479 a.C.) “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o 

que eu faço, eu compreendo”, e o modificou com a intenção de facilitar o entendimento 

das metodologias ativas:  

O que eu ouço, eu esqueço; O que eu ouço e vejo, eu me lembro; O 

que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender; O 

que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo, desenvolvendo 

conhecimento e habilidade (SILBERMAN, 1996, p.83). 

 

Existem diversas estratégias de ensino baseadas nas metodologias ativas que tem 

o propósito de melhorar o processo de aprendizagem dos discentes. Nesta perspectiva, 

Anastasiou e Alves (2005) descrevem que as estratégias tratam dos processos de ensino 

como caminhos e ações que favorecem a prática docente e a aprendizagem discente, por 

meio de uma metodologia educacional dialética, que desenvolve-se a partir da 
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interlocução dos conhecimentos empíricos do aluno, originados de suas observações, 

confrontações, reflexões e teorizações com os processos de síntese, responsáveis  pela 

mediação  dos conhecimentos gerais e a elaboração  de  novos conhecimentos. 

Na sala de aula, o professor pode utilizar várias estratégias de ensino-

aprendizagem. A seleção das mais adequadas para cada aula é determinada, geralmente, 

pelos objetivos que o professor estabeleceu em seu planejamento (SÁ et al., 2017). 

Segundo Rodrigues et al. (2015, p. 762) “não existe estratégia infalível e nem estratégia 

aplicada a qualquer contexto de ensino. Para o sucesso na seleção das estratégias, é 

necessária a correspondência entre objetivo-conteúdo-método”.  

A seguir, serão apresentadas dez estratégias de ensino no âmbito das 

metodologias ativas que podem ser utilizadas no ensino superior, nos cursos da área de 

saúde, incluindo o Curso de Farmácia. 

A discussão de cada uma das estratégias permite observar que as metodologias 

ativas de aprendizagem têm potencial para transformar o ensino, desenvolvendo-o numa 

perspectiva inovadora e contextualizada. Cabe ao professor conduzir o processo e cabe 

ao estudante participar, se envolver e se comprometer com o seu aprendizado. 

 

a) Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) – Problem 

Based Learning (PBL) 

A problematização é uma das possibilidades de metodologia ativa que possui 

como principal objetivo fazer com que os estudantes, mediante os problemas, tenham a 

possibilidade de refletir, examinar e posicionar-se de forma crítica (BORGES; 

ALENCAR, 2014). 

As metodologias de problematização e aprendizagem baseada em problemas 

(ABP) apresentam algumas semelhanças. Na problematização, os discentes observam a 

realidade e extraem os problemas verificados, e no ABP os problemas apresentados aos 

alunos são elaborados pelo professor ou por uma equipe multidisciplinar, os alunos 

estudam e formulam hipóteses sobre as possíveis causas e fazem propostas de 

intervenção (ALMEIDA et al, 2014). 

A ABP é uma metodologia que foi desenvolvida para ser aplicada em pequenos 

grupos e com professores-tutores, a partir de problemas. Esses são usados para ajudar os 

alunos a identificarem suas necessidades de aprendizagem, à medida que tentam 

entendê-lo, buscam informações, sintetizam e aplicam informações ao problema 

(MATTAR, 2017).  
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O objetivo da ABP é apresentar uma situação-problema, na qual o estudante 

deve resolver propondo uma solução, mas para isso é necessária a busca do 

conhecimento e a superação dos obstáculos para realizar a tarefa, efetuando assim uma 

aprendizagem precisa (GIL et al., 2012). De acordo com Mitre et al. (2008), esta 

estratégia de ensino motiva o discente, pois diante do problema, ele busca informações, 

examina, reflete e  relaciona as informações com a finalidade de resolver o problema e 

assim promove  o seu próprio conhecimento. 

 O papel do professor na ABP é de se comportar como tutor e facilitador do 

processo de aprendizagem, ou seja, ele deixa de ser o transmissor do conhecimento 

passando a ter a função de orientar, estimular e encorajar os discentes para que 

problematizem as questões, interpretem e reflitam sobre as várias formas de se analisar 

uma mesma situação. Neste caso, além do domínio específico, o professor precisa ter 

competências para direcionar o trabalho em grupo, nunca dar as respostas prontas e 

sempre estimular os alunos a questionar e buscar soluções para o problema proposto 

(KLEIN; GURIDI, 2010). 

A ABP se divide em 7 etapas sequenciais, na primeira etapa do processo o 

professor apresenta um caso real ou construído que explora o problema a ser discutido 

pelos grupos. Na segunda etapa, os alunos elaboram perguntas que precisam ser 

respondidas para uma melhor compreensão do problema. Na terceira etapa, os grupos 

participam de uma sessão de “chuva de ideias” para registrarem o que sabem sobre o 

problema. Na quarta etapa, fazem a análise dos resultados e é neste momento que fica 

evidente as visões divergentes sobre o problema analisado. Na quinta etapa, os 

estudantes devem definir as tarefas e os objetivos de aprendizagem, nesse momento 

precisam pesquisar e estudar sobre os diferentes aspectos do problema, os resultados 

devem ser apresentados em forma de debates. Na sexta etapa, os integrantes do grupo se 

dividem para estudar individualmente ou em pequenos grupos, os conceitos e ou temas 

identificados na etapa anterior. Na sétima e última etapa, os grupos compartilham o que 

descobriram e apresentam um relatório com uma proposta de solução do problema. Ao 

final das etapas, o professor, juntamente com os alunos, sintetizam os resultados das 

pesquisas, as soluções encontradas e as reflexões sobre o aprendizado ocorrido no 

processo (FILATRO; CAVALCANTI, 2018). 

No que diz respeito à avaliação, esta deve ser feita pelo professor, analisando 

individualmente cada aluno por sua participação e por suas contribuições no processo de 
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ABP, além de receber avaliação do grupo e a autoavaliação, baseando-se nesses 

aspectos deve ser decidida a nota do estudante (FILATRO; CAVALCANTI, 2018). 

O estudo baseado em problemas foca o aprendizado no aluno, o professor tem 

um papel fundamental na descrição do caso a ser estudado, e é necessário contemplar o 

conteúdo da disciplina, considerando a complexidade dos sujeitos. A mudança de papéis 

pode não ser bem aceita, pois o professor não é mais o condutor, mas companheiro na 

busca do aprendizado e a aula tradicional, na forma de palestra, é substituída por 

perguntas e isso nem sempre é uma tarefa fácil. (LIMBERGER, 2013). 

No estudo de Limberger (2013) sobre metodologias ativas de aprendizagem para 

educação farmacêutica, teve como objetivo relatar a experiência de se aplicar a 

estratégia ABP na disciplina de Assistência e Atenção Farmacêutica, aos acadêmicos do 

sétimo período de farmácia da UNIFRA em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Como 

resultado, chegaram a conclusão que permitiu aos estudantes o desenvolvimento de uma 

maior compreensão sobre o tema, maior retenção de conhecimentos, o despertar para a 

importância da interdisciplinaridade, sempre tendo como foco a resolução de um 

problema do paciente e os levou a construírem o próprio caminho, com maior 

autoestima e motivação, estimulando o respeito a opiniões e experiências diversas. 

 

b) Aula expositiva dialogada  

A estratégia de aula expositiva dialogada vem em contraposição à aula 

expositiva tradicional, pois é feita a exposição do conteúdo, mas com a participação 

ativa dos estudantes, no qual as considerações serão analisadas e respeitadas, 

independente de sua procedência e pertinência em relação ao assunto abordado. Nesta 

estratégia, o professor pode ser interrompido com perguntas, observações, intervenções, 

sem que se perca o controle do processo (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

Caveião et al., (2018) afirmam que a aula expositiva dialogada é uma das 

estratégias mais conhecidas pelos docentes, a qual se baseia na exposição oral do 

conteúdo pelo docente e participação ativa dos discentes. Essa estratégia pode 

transformar o que seria uma transmissão do conhecimento pronto por parte do professor, 

em uma aula em que o estudante também tem oportunidade de mostrar o seu 

conhecimento prévio e associa-lo às novas informações trazidas pelo docente. 

Em uma aula expositiva dialogada, o professor precisa contextualizar o tema de 

modo que mobilize os estudantes para que articulem informações que já trazem consigo 

com aquelas que serão apresentadas. O principal ponto desta estratégia é o diálogo entre 
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alunos e professor, onde há espaço para questionamentos, críticas, discussões e 

reflexões, onde o conhecimento pode ser sintetizado por todos. A avaliação deve ser 

feita a partir da verificação da participação dos estudantes na exposição de ideias, 

questionando, respondendo, enfim, no diálogo da aula e em outras atividades 

complementares, tais como sínteses escritas, produção de mapas conceituais, esquemas 

e resoluções de situações problema (ANASTASIOU; ALVES, 2004).  

Nas situações em que não há a participação de estudantes, em que os docentes 

não a estimulam, esta passa a ser somente uma aula expositiva tradicional, onde não 

existem pensamentos críticos por parte do estudante e o conhecimento adquirido passa a 

ser somente o que o professor julga como verdades (CAVEIÃO, 2018). 

 

c) Estudo de caso 

O estudo de caso é uma estratégia de ensino que visa a exploração de um objeto 

bem delimitado, pode ser o real ou uma situação problema. Usualmente, é utilizada uma 

situação não esclarecida ou indefinida, têm natureza investigativa, deve ser orientado 

por fundamentação teórica, a fim de resolver o problema proposto (VASCONCELOS et 

al., 2015).  

Anastasiou e Alves (2004) também afirmam que o caso deve estar no contexto 

do estudante ou parte de uma temática em estudo e acrescentam que o trabalho com esta 

abordagem dá oportunidade ao estudante de elaborar argumentos, analisar as variáveis 

daquela situação, levantar hipóteses de solução, tomar decisões e sintetizar o conteúdo. 

Vasconcelos et al. (2015), afirmam que o emprego dessa estratégia possibilita a 

elaboração de explicações e respostas a situações concretas, com complexidade 

diferente, por meio de uma análise profunda do objeto. 

 A estrutura do estudo de caso é a seguinte: condições prévias, procedimentos e 

resultados. Nas condições prévias é necessário que haja respeito entre professor e 

estudantes e também entre os próprios estudantes, é importante que eles estejam bem 

preparados para aula e dispostos a considerar diferentes pontos de vista. Nos 

procedimentos, a aula começa e termina no tempo determinado e o professor deve 

preparar o conteúdo, definir os objetivos da aprendizagem, elaborar a questão inicial, 

aprofundar as discussões, fazer perguntas durante o debate e fazer os comentários finais. 

Além disso, é importante que o professor escute atentamente todo o debate, coloque 

questões desafiadoras e estimule os estudantes a responderem, deve estimular discussão 

reflexiva e incentivar a participação do maior número possível de estudantes. Nos 
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resultados, a aprendizagem em sala deve ser superior a aprendizagem anterior ao debate 

e deve ultrapassar os limites de uma única disciplina ou curso (OLIVEIRA et al., 2019).  

Os estudantes ao serem submetidos a essa modalidade de aprendizagem devem 

participar e ouvir ativamente ao longo das discussões em classe, contribuir com ideias, 

análises e experiências pessoais, ao invés de simplesmente apresentar os fatos do caso, 

construir conhecimentos a partir de comentários e críticas dos outros, além de debater 

diferentes pontos de vista (OLIVEIRA et al., 2019). 

 

d) Grupo de verbalização/Grupo de observação (GV/GO) 

A estratégia grupo de verbalização (GV) e grupo de observação (GO) pode ser 

utilizada em turmas numerosas e os melhores resultados são encontrados quando 

utilizados para o momento de síntese do objeto de estudo, pois exige dos estudantes a 

capacidade de analisar, interpretar, criticar, organizar dados, comparar, resumir, 

observar, dentre outros. É necessária a busca de informações por meio de pesquisas para 

elucidar o problema em questão (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

 Nesta técnica, os alunos deverão ser divididos em dois grupos de mesmo número 

de participantes, um será o grupo de verbalização e o outro será o grupo de observação. 

O GV deve fazer um círculo central com o objetivo de discutir o tema ou problema, o 

GO deve fazer um círculo externo ao primeiro com o objetivo de analisar o 

comportamento do GV, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de 

funcionamento da discussão. No segundo momento, os grupos trocam de posição e 

repete-se a dinâmica. A partir deste modelo inicial podem ocorrer variações do formato, 

da composição ou dos papéis exercidos pelos grupos, pode acrescentar o coordenador 

que tem a função de coordenar a dinâmica e o relator que é o responsável pelo 

fechamento da discussão, dessa forma contribuindo para melhorar a dinâmica da 

atividade (OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

 SANTOS et al. (2015)  esclarece que o GO tem várias funções, dentre elas, 

destacam-se: verificar se os conceitos que estão sendo empregados na discussão estão 

corretos; se estão conseguindo fazer a ligação do conceito antigo como o novo; se está 

havendo a participação de todos os membros. Esses pontos também podem ser 

utilizados pelo docente para avaliar o nível de compreensão do conteúdo e analisar se 

ocorreu o aprendizado por parte dos alunos. 

 Masetto (2015) diz que o debate e o uso dessa estratégia traz contribuições para 

a vivência social do estudante, pois provoca o aluno a emitir opiniões, manifestar-se, 
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saber ouvir e respeitar a fala do colega. Outro ponto que o autor julga importante para 

um bom desenvolvimento do debate é o docente ter a compreensão sobre o conteúdo a 

ser discutido e o estudante ter estudado o tema a ser debatido. É importante a boa 

condução do debate para que todos os estudantes possam se expressar e não ocorrer o 

monopólio de falas. 

 

e) Júri simulado 

O júri simulado é uma estratégia de ensino que consiste em uma dinâmica de 

grupo que deve ser utilizada quando se pretende abordar temas polêmicos, geradores de 

opiniões distintas. Esta estratégia pode estar presente em diferentes momentos da aula, 

no início quando se pretende utiliza-la como instrumento de mapeamento das ideias dos 

alunos, no encerramento da aula ou de um ciclo de aulas, que pode servir como forma 

de avaliação, no qual o professor deverá acompanhar as discussões dos alunos sobre o 

tema proposto e acrescentar informações com o intuito de aprofundamento do conteúdo 

(SILVA, 2012). 

 No júri simulado acontece a reprodução de uma situação em que são 

apresentados argumentos de defesa e de acusação de um problema concreto. A 

distribuição dos papéis é feita de acordo com o julgamento penal e são formados pelas 

seguintes equipes: i) promotoria: responsáveis pela acusação do réu; ii) defesa: 

responsáveis pelos argumentos de defesa do réu; iii) escrivão: responsabilidade de fazer 

o relatório; iv) conselho de sentença: responsáveis pela decisão final após ouvir os 

argumentos de defesa e acusação; v) juiz: manterá a ordem dos trabalhos e formulará os 

quesitos ao conselho de sentença; vi) plenário: serão os responsáveis pela observação do 

desempenho da acusação e da defesa e apreciação final sobre a argumentação de ambos 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004).  

 Esta estratégia envolve vários momentos da construção do conhecimento, da 

mobilização à síntese e possibilita o envolvimento de um número maior de estudantes. 

O júri simulado leva em consideração a possibilidade de várias operações de 

pensamento, como: defesa de ideias, argumentação, julgamento, tomada de decisão. 

Para a preparação do júri simulado é necessária uma grande mobilização, na busca do 

conteúdo em si e nos aparatos como roupas e mobiliários e isso oportuniza um grande 

envolvimento, para além da sala de aula. Outro ponto de grande relevância nesta 

estratégia é o espírito da dramaturgia o que deixa a atividade mais interessante, 
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independente da função que os alunos irão desenvolver no final (ANASTASIOU; 

ALVES, 2004).  

 Vale destacar que o júri simulado não precisa seguir uma única regra, cabe ao 

professor adaptar as regras de acordo com a realidade da sua turma e com o tema que 

será colocado em discussão. Esta estratégia pode ser utilizada por docentes de qualquer 

área, desde que faça uma adaptação, no qual exigirá um bom planejamento (MARTINS 

et al., 2015). 

 Mendes (2017) buscou identificar a importância da metodologia ativa do júri-

simulado como estratégia didática de ensino. Foi aplicada a estratégia de júri-simulado, 

cujo tema debatido foi “a norma linguística como sinônimo de ascensão social” para os 

alunos do 3º período de Pedagogia da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu 

(FACIG), na disciplina de Metodologias de ensino-aprendizagem, cujo objetivo era que 

eles aprendessem o passo a passo da aplicação desta metodologia, bem como 

desenvolvessem habilidades, tais como: senso crítico, argumentação, análise e tomada 

de decisão. Logo após, foi aplicado um questionário a fim de analisar o que os alunos 

acharam dessa estratégia de ensino. Como resultado da pesquisa houveram as seguintes 

questões: i) grau de satisfação com a estratégia do júri simulado: 50% dos alunos 

ficaram muito satisfeitos, nenhum ficou insatisfeito; ii) contribuição da metodologia 

para a aquisição de conhecimentos sobre a matéria: 62,5% disseram ser relevante, 

nenhum considerou irrelevante; iii) relevância do aprendizado da metodologia em 

questão para a vida profissional: 50% disseram ser muito relevante e nenhum 

considerou irrelevante; iv) desejo dessa metodologia continuar sendo aplicada nas 

próximas disciplinas do curso: 87,5% posicionaram-se favoravelmente; v) utilização 

dessa metodologia em sua carreira futura: 87,5% dos alunos disseram que utilizariam a 

metodologia, o que denota que a aplicação foi significativa na vida desses alunos. 

Mendes (2017) ainda afirma que o júri-simulado é uma ótima estratégia de 

ensino e deve ser adotada quando houver um tema polêmico ou quando a turma tiver 

opiniões distintas, pois oportuniza discutir vários pontos de um mesmo tema, 

estimulando o senso crítico, a participação e a reflexão dos alunos. No referido estudo 

ficou registrado que a estratégia possui grande aceitação pelos alunos, e pode ser 

considerada como promotora de aquisições de conhecimentos da matéria lecionada e 

relevante para a vida profissional (MENDES, 2017). 

 

f) Mapas conceituais 
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De acordo com Novak e Cañas (2008, apud GIL et al. 2012) mapas conceituais 

são diagramas utilizados para representar conceitos, organizar e representar 

conhecimentos. Peña (2005) define um mapa conceitual como um esquema para 

apresentar um conjunto de conceitos em uma estrutura de proposições e pode ser uma 

estratégia de ensino-aprendizagem ou uma forma de avaliação, podem ainda, ser um 

meio para se alcançar um fim, portanto, não pode ser desligado de uma proposição 

teórica, deve ser utilizado quando os alunos sentirem familiarizados com o conteúdo. 

 Os mapas conceituais consistem em um método eficaz e dinâmico para a 

promoção da aprendizagem dos alunos, com possibilidades de aplicação em várias 

situações, como por exemplo, fichamento de textos, resenhas, organização de uma aula, 

dentre outros (GIL et al., 2012). Peña (2005) ressalta que o mapa conceitual pode ser 

trabalhado de formas distintas na sala de aula, em uma delas o professor pode apresentar 

ao aluno o conceito que será ensinado e pedi-lo que construa um mapa com todos os 

conceitos que considere estar relacionado com o primeiro. Outra forma é o professor 

apresentar os conceitos aos alunos e pedi-los para construir o mapa sobre o assunto. 

 Para a construção do mapa conceitual é necessário considerar a hierarquia dos 

conceitos, assim, um mapa construído invertido demonstra que não houve compreensão 

por parte do aluno sobre o conteúdo. O professor deve saber quais conceitos são os mais 

importantes para o tema de estudo e dessa forma conduzir bem o estudo do conteúdo 

(PEÑA, 2005). 

Castaman et al. (2017) tinham o objetivo de conhecer acerca da construção de 

conhecimento a partir de mapas conceituais na disciplina de Manejo e Conservação do 

Solo e Água, no curso de Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do rio Grande do Sul. Os autores aplicaram um questionário on line aos 

estudantes matriculados nessa disciplina, a fim de avaliar a opinião dos mesmos sobre 

os mapas conceituais como ferramenta de mediação do conhecimento e concluíram que 

os mapas conceituais possuem grande potencialidade enquanto estratégia pedagógica, 

pois facilitou a construção da aprendizagem significativa, permitiu ao docente uma 

outra forma de ensinar e ao discente uma outra forma de aprender.  

 De acordo com Lopes e Souza (2013), o trabalho com mapa conceitual, 

enquanto ferramenta avaliativa oferece informações diversificadas sobre o 

conhecimento do estudante, gerando a possibilidade do docente identificar as 

dificuldades de aprendizagem dos discentes e consequentemente tomar decisões 

adequadas para solucionar o problema. Outra observação feita pelos autores é que o 
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mapa conceitual no processo avaliativo, permite uma avaliação mais ampla da 

capacidade dos estudantes, principalmente em relação aos procedimentos cognitivos 

explicitados na seleção, na hierarquização dos conceitos, nas conexões estabelecidas, 

dentre outros e isso permite uma avaliação eficaz da aprendizagem do estudante.  

 

g) Philips 66 

Esta é uma estratégia de ensino que pode ser utilizada em classes numerosas. 

Tem este nome porque foi criada por J. Donald Philips e possui a característica de 

utilizar 6 pessoas para discutir o assunto em seis minutos (OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

Phillips 66 é uma atividade de análise rápida, visto que são estipulados o tempo para 

discussão, o tempo para a socialização e o número de estudantes (ANASTASIOU; 

ALVES, 2004). 

 A estratégia pode ser utilizada para momentos de mobilização e para elaboração 

de síntese. Permite ao professor moderador verificar as dúvidas dos estudantes sobre o 

conteúdo estudado ou em discussão, além de verificar os avanços e dificuldades da 

classe (ANASTASIOU; ALVES, 2004). Oliveira e Silva (2015) descrevem que cabe ao 

moderador as instruções gerais sobre o uso da técnica; estimular o interesse dos alunos; 

marcar o tempo de discussão; esclarecer dúvidas e conclusão final. 

  Philips 66 se desenvolve por meio de quatro fases. Na primeira, o moderador 

apresenta ao grupo a pergunta ou assunto de discussão; na segunda, o moderador divide 

a sala em grupos de 6 componentes e pede para cada grupo escolher o seu coordenador, 

que tem a função de manter a organização e o tempo da discussão e o relator, e em 

seguida iniciam-se os debates; na terceira etapa, o relator apresenta as conclusões do 

grupo; na quarta etapa, o moderador deve dirigir os debates com todos os grupos para 

chegar a uma conclusão geral (OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

 A avaliação nessa estratégia deve ser feita sempre em relação aos objetivos que 

foram pretendidos, destacando-se o envolvimento do grupo na realização das atividades, 

na participação dos estudantes conforme papéis estabelecidos, na coerência das questões 

e na síntese elaborada, assim como um processo de autoavaliação dos estudantes 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004).  

 Leão et al. (2013) em estudo com o objetivo de utilizar estratégias de ensino em 

um ambiente virtual, na disciplina Química Analítica, do curso de Engenharia de 

Alimentos, da UNEMAT de Barra do Bugres-MT, perceberam que o uso de Phillips 66 

proporcionou a participação de todos os estudantes numa mesma discussão, servindo 
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para que interagissem com o objeto de estudo, com outros estudantes e com o professor. 

Os resultados permitiram concluir que as estratégias, dentre elas, Phillips 66, 

possibilitaram aos estudantes estabelecer conexões entre informação e realidade, o que 

contribuiu para a construção de aprendizagens significativas. 

 

h) Sala de aula invertida 

A ideia de sala de aula invertida não é nova, a leitura de textos antes das aulas 

acontece comumente na área de ciências humanas e em cursos de pós-graduação, onde 

ocorrem muitas vezes, apresentações e discussões durante as aulas, entretanto, não é 

comum ocorrer esse tipo de estratégia em disciplinas da área de exatas (MATTAR, 

2017). 

 A sala de aula invertida é uma estratégia de ensino em que os elementos típicos 

de aula e de casa são alternados. Em casa, os estudantes podem assistir os vídeos ou 

fazer a leitura do material disponibilizado pelo professor. Na sala de aula o tempo passa 

a ser dedicado a exercícios, projetos ou discussões. Os vídeos são considerados 

elementos chaves nessa estratégia pela facilidade com que pode ser acessado e 

visualizado (MATTAR, 2017). 

Na estratégia de sala de aula invertida, o conteúdo e as instruções recebidas são 

estudados online, usando as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

ou materiais impressos, antes do aluno frequentar a aula. A sala de aula torna-se um 

local para trabalhar os conteúdos já estudados e realizar atividades práticas como 

resolução de problemas, discussão em grupo e laboratórios. Para implantação da 

abordagem sala de aula invertida deve-se levar em consideração dois aspectos 

fundamentais: a produção do material para o aluno trabalhar online e o planejamento 

das atividades a serem realizadas em sala de aula (BACICH; MORAN, 2018). 

 O material que o professor deve disponibilizar para o aluno pode ser em forma 

de tutoriais, roteiros de estudo, vídeos, indicações de leitura, entre outros. Esse material 

deve ser acessado por meio de plataformas de ensino, conhecidos como ambientes 

virtuais (SUHR, 2016).  

É importante comunicar aos alunos o que se espera que eles façam antes, durante 

e depois das aulas, deixar claro os objetivos de cada etapa do estudo (MATTAR, 2017) e 

cabe ao aluno realizar o estudo prévio deste material e preparar-se para aula, onde 

devem ocorrer discussões, trabalhos em grupo e análise, sempre direcionados por 

problematizações (SUHR, 2016).  
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A implantação da estratégia de sala de aula invertida exige, na maioria das vezes, 

uma adequação da sala de aula. É necessário que os alunos tenham acesso as 

tecnologias educacionais para tomar contato com a informação, utilizando o material de 

apoio, e assim se prepararem previamente para a aula, de modo que a aula seja um 

momento de aprendizagem ativa (VALENTE, 2014). Nesta proposta, o professor deixa 

de transmitir somente conceitos e conteúdos e passa a trabalhar as dificuldades dos 

alunos, por meio de atividades que partem de situações problemas e os alunos são 

envolvidos na resolução da problematização. Desta forma, o aluno concilia momentos 

de auto estudo com momentos de interação presencial (SUHR, 2016).  

Este método traz dúvidas sobre algumas questões: os alunos vão assistir aos 

vídeos, estudarão o material disponibilizado pelo professor? Neste caso, segundo Mattar 

(2017) cabe ao professor e a instituição de ensino garantirem ao aluno o acesso ao 

material, tanto do ponto de vista de equipamentos, quanto de conexão a internet, outro 

aspecto é a disponibilização desse material em tempo hábil para os alunos realizarem as 

tarefas requeridas pelo professor. 

 A avaliação na sala de aula invertida deve ser ao longo do processo, ou seja, 

antes, durante e após as aulas, dessa forma o professor se assegura se os alunos estão 

preparados para a aula e também detecta quais pontos poderiam ser retomados em outra 

aula. Além disso, pode avaliar o progresso da aula e avaliar se os objetivos foram 

alcançados (MATTAR, 2017). 

 Martins et al. (2019), compararam a aquisição de conhecimentos pelos alunos 

em aplicação de aula do modelo tradicional e no modelo de sala de aula invertida. Ao 

verificarem os resultados, por meio da percepção de aprendizagem dos alunos da 

disciplina de Matemática I, do curso Técnico em Informática para Internet, constataram 

aumento da aquisição de conhecimento dos alunos participantes da sala de aula 

invertida em relação aos alunos que tiveram o mesmo conteúdo aplicado no ano anterior 

com o método tradicional.  

Nesse mesmo estudo, foi observado os relatos dos alunos em relação às 

vantagens e desvantagens da estratégia de ensino sala de aula invertida, entre as 

vantagens foi destacado: “pode-se ouvir e ver as aulas inúmeras vezes”; “facilita o 

estudo e a aprendizagem”; “torna as atividades em sala mais práticas”; “mais tempo 

para praticar em sala de aula”; “beneficia quem tem dificuldades”; “possibilidade de 

uma aprendizagem melhor, uma vez que o aluno não estudará somente na véspera da 

prova”. As principais desvantagens apontadas foram: “se não conseguir assistir ao vídeo 
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fica “perdido” em sala de aula”; “propício à distração”; “insegurança, por ser uma 

proposta diferente”; “dependência muito grande da autonomia e da responsabilidade do 

aluno”; “falta de tempo de alunos que trabalham”; “problema com impossibilidade de 

conexão com a internet”; “falta de maturidade dos alunos e não é benéfico para alunos 

esquecidos” (MARTINS et al, 2019). 

 

i) Seminário 

Segundo GIL et al. (2012) seminário pode ser entendido de duas formas: uma no 

sentido mais amplo que significa congresso científico, cultural ou tecnológico, visando 

estudar um tema ou questões de uma determinada área e a outra no sentido do seminário 

como técnica de ensino com enfoque didático, portanto, sendo necessária a participação 

de todos os integrantes. Os seminários têm sido muito utilizados pelos professores na 

prática pedagógica como uma estratégia de ensino voltada para apresentação de 

trabalhos (GIL et al., 2012). 

Para RODRIGUES et al.(2015), seminário consiste na reunião de grupos de 

estudantes sob a direção de um professor que propõe o estudo de alguns temas. É uma 

das técnicas de ensino coletivo, que tem como método a interação, o diálogo, a parceria 

dos alunos e a troca de conhecimento e as discussões são os meios para se atingir níveis 

cognitivos. 

Após um estudo sobre de que forma o seminário é utilizado como estratégia de 

ensino-aprendizagem no curso superior, Paz et al. (2016) verificaram que o seminário 

deve ser dividido em três etapas: 1) a pré-apresentação em que o professor deve definir 

datas de apresentação, temas, critérios de avaliação, tempo de apresentação e fazer o 

acompanhamento da pesquisa, auxiliando os alunos a procurar fontes confiáveis para o 

seminário. Ao aluno cabe desenvolver a pesquisa, analisar os conteúdos mais relevantes, 

redigir o texto, preparar os recursos para apresentação oral. Com isso, o aluno 

desenvolve outras habilidades que serão relevantes para a formação profissional, como 

liderança, organização, cumprimento de prazos, convivência em grupos, entre outros; 2) 

a apresentação do seminário consiste na execução do que foi planejado, fazendo a 

exposição oral do conteúdo, cabe ao professor seguir como supervisor das 

apresentações, estimular o debate com a turma, apontar as correções necessárias e 

acrescentar o que seja indispensável para o entendimento daquele assunto; 3) após a 

apresentação, o professor deve dar o feedback aos alunos, apontar os pontos fortes e 

indicar o que precisa ser melhorado, mas nunca concentrar só nos pontos negativos. Os 
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alunos, nesse momento, têm a possibilidade de aprender com os seus erros e com erros e 

acertos das outras equipes (PAZ et al., 2016). 

 Por fim, vale dizer que Rodrigues et al. (2015) concluem em seu estudo que a 

estratégia de ensino em forma de seminário demonstrou ser eficaz, pois estimula a 

relação interpessoal e dá a possibilidade de dinamizar o processo de aquisição de 

conhecimento. Paz et al. (2016) também consideraram o seminário como uma 

importante estratégia de ensino e que viabiliza a construção do conhecimento de forma 

dinâmica e participativa, no entanto, apontaram também alguns pontos negativos, 

principalmente relacionados a não participação de alguns estudantes na fase prévia da 

apresentação. 

 

j) Tempestade cerebral 

A estratégia tempestade cerebral deve ocorrer a partir de questionamentos 

realizados no início de cada tema. O conjunto de perguntas deve ser respondido pelos 

alunos de forma oral ou escrita, baseado nas experiências e nos conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida, dessa forma há “a possibilidade de estimular a geração de 

novas ideias de forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação” 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

A estratégia tempestade cerebral pode ser utilizada com o intuito de mobilização 

e de levantamento de hipóteses diante uma problemática, pois desperta nos estudantes 

uma vinculação com o objeto de estudo. O docente deve questionar os estudantes sobre 

uma problemática e eles devem expressar em palavras ou frases curtas as ideias sobre a 

questão proposta, não devem criticar a opinião dos outros e devem registrar e organizar 

as ideias espontâneas (ANASTASIO; ALVES, 2004). 

 No estudo de Pissaia et al. (2017) com objetivo de compartilhar uma reflexão 

sobre aplicação da estratégia tempestade cerebral como experiência de iniciação a 

docência na área da saúde, na qual a metodologia utilizada foi o estudo de caso, com a 

participação de 13 estudantes de uma instituição de ensino superior do interior do Rio 

Grande do Sul, no ano de 2017, constatou-se que a utilização da estratégia demonstrou-

se instigante e recompensadora, principalmente por adaptar-se em cenários de carga 

horária reduzida e por ter gerado discussões sobre o tema. Observou-se também que os 

estudantes se mostraram à vontade em participar dessa estratégia e as palavras que 

foram utilizadas evidenciaram além da compreensão do tema, os pontos de vista 

individuais sobre o assunto. 
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 De acordo com Anastasiou e Alves (2004), a avaliação deve ocorrer durante todo 

o processo, observando as habilidades dos estudantes na apresentação de idéias, 

principalmente quanto a sua capacidade crítica, concisão, logicidade, aplicabilidade e 

pertinência. 

 

2.4. O uso de Metodologias Ativas no Curso de Farmácia da FADIP 

 O uso de Metodologias Ativas no Curso de Farmácia está em conformidade com 

as orientações postas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e as orientações 

dadas pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Farmácia da FADIP, objeto de estudo 

desta dissertação. Sendo assim, o texto a seguir apresentará concepções importantes 

destes dois documentos que possibilitam perceber a necessidade de utilização das 

metodologias ativas na formação acadêmica e profissional do farmacêutico. 

A Resolução nº6, de 19 de outubro de 2017, instituiu as DCNs do Curso de 

Graduação em Farmácia que devem orientar a organização, o desenvolvimento e a 

avaliação em todas as instituições de ensino superior, brasileiras. Segundo o documento,  

 

A formação do farmacêutico deve ser humanista, crítica, reflexiva e 

generalista, bem como pautar-se por uma concepção de referência 

nacional e internacional, conforme definida no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) de Graduação em Farmácia, na modalidade bacharelado 

(BRASIL, 2017, art. 4º). 
 

Logo, para se atingir o perfil do egresso desejado, o desafio é romper com o 

modelo de formação fragmentado e tecnicista, buscando formar profissionais de saúde 

mais humanistas, com condições de trabalhar em equipe, de forma integrada e com foco 

na integralidade da atenção à saúde (FREIRE; FERNADEZ, 2015). 

Ademais, as DCN’s apontam a necessidade das estratégias que devem colocar o 

estudante no centro da aprendizagem. Nesse caso, o professor deve ser o mediador e 

facilitador do processo. Assim, na formação profissional, o discente tem que ser capaz 

de resolver problemas, por isso é necessário que os alunos, durante sua formação, sejam 

instigados a refletir, criticar, a fim de solucionar os problemas propostos. É importante 

que as estratégias escolhidas sejam capazes de levar o estudante para cenários o mais 

próximo possível da realidade profissional (BRASIL, 2017, art. 4°). 

O artigo 5º evidencia os eixos da formação do egresso do curso de Farmácia, 

sendo eles: cuidado em saúde; tecnologia e inovação em saúde e gestão em saúde, o que 

demonstra com muita clareza que a formação do egresso precisa ser sólida e 
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fundamentada, possibilitando um amplo conhecimento da área da saúde (BRASIL, 

2017). O artigo 6º da DCNs complementa com a seguinte informação: 

 
O Curso de Graduação em Farmácia deve estar alinhado com todo o 

processo de saúde-doença do indivíduo, da família e da comunidade; 

com a realidade epidemiológica, socioeconômica, cultural e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações de Cuidado em 

Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde 

(BRASIL, 2017). 
 

No parágrafo único desse mesmo artigo, está disposto que as ciências humanas e 

sociais aplicadas, ciências exatas, ciências biológicas, ciências da saúde e ciências 

farmacêuticas devem estar de forma integrada e interdisciplinar. Tais exigências 

confirmam a necessidade de utilização de estratégias de ensino que favoreçam uma 

aprendizagem interdisciplinar e voltada para a realidade profissional (BRASIL, 2017).  

O artigo 7º dispõe sobre a importância das atividades teóricas, práticas, estágios, 

articulando a formação acadêmica com a atuação profissional, de forma contextualizada 

e problematizada, delimitando, inclusive, a porcentagem de horas de cada eixo de 

ensino. Nota-se, portanto, que a relação teoria-prática é fundamental para uma formação 

de qualidade, uma vez que subsidia o futuro egresso para uma atuação segura na prática 

profissional.  

O artigo 10 ressalta a necessidade de uma formação diversificada, que permita 

ao estudante experienciar diferentes oportunidades de formação, por meio das 

atividades complementares que visam enriquecer o currículo de formação acadêmico-

profissional. 

Na graduação em Farmácia, a utilização de metodologia ativa é uma exigência 

descrita claramente no artigo 11. 

 

O Curso de Graduação em Farmácia deve ter projeto pedagógico 

centrado na aprendizagem do estudante e fundamentado no professor 

como facilitador e mediador do processo, com vistas à formação 

integral do estudante, articulando ensino, pesquisa e extensão 

(BRASIL, 2017). 
 

 Para isso, as DCNs descrevem que para a organização e desenvolvimento do 

curso de Farmácia é necessária a utilização de metodologias ativas de ensino, com 

aprendizagem centrada no estudante, para que ele possa ter uma participação ativa no 

processo de construção do conhecimento. É importante também a interdisciplinaridade e 

a transdisciplinaridade na prática docente, já que o ensino deve ser um processo 
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contínuo e não fragmentado. Outro ponto abordado no mesmo artigo é a necessidade da 

diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem que devem ser condizentes com a 

realidade profissional e deve acontecer desde o início do curso (BRASIL, 2017). 

  O artigo 12 descreve que: 

 

O PPC deve prever a organização pedagógica para o desenvolvimento 

e consolidação das competências, habilidades e atitudes descritas nos 

eixos de formação, de maneira que contribua para aprendizagens 

significativas dos estudantes e para aproximar a prática pedagógica da 

realidade profissional, buscando a integração ensino-serviço-

comunidade (BRASIL, 2017). 
 

O paragrafo 3º desse mesmo artigo reforça que o PPC deve ser construído 

coletivamente, enfatizando o estudante como o centro do processo de ensino, sujeito de 

sua própria aprendizagem, reforçando ainda que o professor deve ser mediador e 

facilitador desse processo. A formação do estudante deve ser de forma integral, por 

meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência (BRASIL, 

2017). No parágrafo 6º, afirma-se que deve “contemplar a abordagem de temas, 

observando o equilíbrio teórico-prático, desvinculado da visão tecnicista, permitindo na 

prática e no exercício das atividades a aprendizagem da arte de aprender”. Observa-se 

que a intenção das atuais Diretrizes é desvincular o ensino da forma tradicional, que 

prioriza o conhecimento por si só, desvinculado da prática da profissão farmacêutica e 

valorizar o conhecimento teórico-prático, com aprendizagem focada no estudante 

(BRASIL, 2017). 

O artigo 15 aborda a importância da qualificação dos docentes, sendo que o 

paragrafo 2º indica que a qualificação e capacitação deve ser permanente para que haja 

uma melhoria na qualidade do ensino, o que demonstra que o docente tem uma 

participação efetiva no processo de aprendizagem dos alunos e da qualidade do curso 

oferecido (BRASIL, 2017).  

O artigo 19 elucida que o curso de graduação em Farmácia deve “utilizar a 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-

aprendizagem”, demonstrando mais uma vez a necessidade de mudanças na forma de 

ensinar e a importância da participação da Instituição de Ensino para que forneça as 

condições necessárias para tais mudanças (BRASIL, 2017). 

O indivíduo é o conjunto de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, 

portanto, é necessária a compreensão das competências, para que o egresso desenvolva 
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suas atribuições e responsabilidades, sempre usando a sua criatividade, respeito e 

inovação. Dessa forma, quando o aprendizado ocorre por meio de metodologias ativas, 

o conhecimento cognitivo dos estudantes é comparável ao do método tradicional, 

entretanto, seu desempenho em relação às suas habilidades e atitudes frente aos 

problemas encontrados na prática, é superior, ou seja, há um reflexo da visão crítico-

reflexiva proporcionada pelo método (LIMBERGER, 2013). 

As DCNs estabeleceram um prazo de dois anos para que os cursos se 

reorganizem para atender o que foi posto pela Resolução nº6, de 19 de outubro de 2017. 

Neste contexto, a Coordenação do Curso de Farmácia da Faculdade Dinâmica se 

mobilizou junto com o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

para reestruturar o curso e com isso apresentou o seu Projeto Pedagógico, em 2018. 

Para se adequar às novas diretrizes, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Farmácia da FADIP (2018), tem como objetivo:  

 

Proporcionar conhecimentos teórico-metodológicos, ético-políticos e 

técnico-operativos para formação de Farmacêuticos críticos, 

competentes e capazes de interagir socialmente, trabalhar com os 

medicamentos no aspecto social, científico e tecnológico, com ética e 

comprometimento com a política de saúde, sintonizados com a 

política nacional de assistência farmacêutica e com as especificidades 

locoregionais. Além de dotar os profissionais de conhecimentos nas 

áreas: Atenção à Saúde, Tomada de Decisões, Comunicação, 

Liderança, Administração e Gerenciamento e Educação Permanente 

(PPC, 2018) 
 

Para o alcance do objetivo geral, o PPC formulou alguns objetivos específicos e 

dentre eles: 

 
Estimular o aprender a aprender com a utilização de metodologias 

ativas de ensino aprendizagem; Proporcionar uma sólida 

fundamentação humanística, técnica e científica, tendo em vista o 

exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, 

às análises clínicas, toxicológicas e ao controle, produção, análise de 

alimentos, pautado em princípios éticos, e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica de seu meio, de modo que sua 

atuação seja para a transformação da realidade em benefício da 

sociedade (PPC, 2018, grifo nosso) 
 

 Dessa forma, os objetivos traçados para o curso de Farmácia da FADIP estão em 

consonância com as DCN’s no que se refere o perfil dos profissionais egressos e 

destacam ainda a importância da utilização das metodologias ativas no processo de 

formação. 
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 Quanto às metodologias a serem adotadas para o curso, o PPC descreve que 

devem estar fundamentadas na teoria, em atividades aplicadas e atividades práticas e 

para isso os docentes são estimulados a utilizar estratégias de ensino que visem à 

integração do aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Na sala de aula, os 

professores devem utilizar diversificadas atividades metodológicas, no espectro das 

metodologias ativas. 

O processo de aprendizagem proposto pelo Projeto Pedagógico do Curso 

compreende que:  

O acadêmico necessita desenvolver uma visão holística, crítica e 

comprometida com os princípios éticos; saber apresentar trabalhos e 

discutir ideias em público; ter capacidade de participar de debates 

contemporâneos; ser capaz de se posicionar em contextos de 

controvérsias, de inovações e de mudanças de paradigmas (PPC, 2018, 

p. 24). 
 

Nesse sentido, pode-se dizer que a postura do professor na sala de aula deve ser 

democrática, de respeito mútuo e de flexibilidade em relação ao ponto de vista do aluno. 

É importante saber qual é a visão do aluno em relação a um determinado assunto, pois é 

dessa forma que o professor mediador constituirá um caminho para ampliar esse ponto 

de vista ou até mesmo reverter essa ideia que poderá ser equivocada. Estudantes e 

professores devem trabalhar juntos para explorar, conhecer, criar conhecimento, devem 

olhar para onde os conhecimentos já construídos os levaram, problematizar o presente e 

prosperar um futuro melhor (ALMEIDA, 2014). 

O PPC do curso de Farmácia da FADIP (2018) contempla a diversidade de 

metodologias, estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, visando o 

desenvolvimento de um ensino transformador que discute assuntos pertinentes à prática 

do profissional farmacêutico e oportuniza os discentes conhecer, criticar, refletir e com 

isso transformar a realidade. Dessa forma, a formação passa a ser de forma integral e 

por meio de uma aprendizagem significativa.  

 



40 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma pesquisa de abordagem 

qualitativa e de natureza descritiva. De acordo com Godoy (1995), numa pesquisa 

qualitativa o pesquisador vai a campo compreender o fenômeno em estudo, a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes, no qual vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda 

a dinâmica do fenômeno. Na concepção de Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como 

foco principal descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis.  

Desta forma, a realização do estudo envolveu coleta de dados por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica foi feita em 

livros, artigos, dissertações e teses, cujos descritores foram docência universitária, 

processo ensino-aprendizagem, estratégias de ensino e metodologias ativas. Os artigos 

foram selecionados a partir da leitura do resumo e foram escolhidos aqueles que se 

articulavam mais com o objetivo da pesquisa. Os critérios de exclusão foram trabalhos 

que não eram sobre o ensino superior ou não tinham relação com o objetivo da 

pesquisa. Foram consultados além de materiais em meio físico, os materiais disponíveis 

em bibliotecas digitais, como: Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Centro 

Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (BIREME), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e National 

Center for Biotechology Infornation- NCBI, U.S. National Library of Medicine 

(PubMed). Tal estudo contribuiu para a compreensão do objeto deste trabalho e para o 

aprimoramento de seu referencial teórico. 

A pesquisa documental foi direcionada para a análise de documentos relativos ao 

Curso de Farmácia, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Dinâmica. A 

importância da pesquisa documental é enfatizada por Oliveira (2007, p. 90) quando diz 

que “esse procedimento de pesquisa é bastante recomendável, visto que o pesquisador 

precisa conhecer em profundidade o contexto em que se insere o seu objeto de 

pesquisa”. 

A FADIP é uma instituição de ensino superior privada, localizada no município 

de Ponte Nova, na zona da mata mineira. Em 2018, a IES ofereceu os cursos de 

graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, 
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Fisioterapia, Medicina, Nutrição, bem como os cursos de pós-graduação lato sensu em 

“Educação: Teorias e Métodos” e “Preceptoria em Saúde” e stricto sensu – Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente. 

A pesquisa de campo contou com o questionário como instrumento de coleta de 

dados, aplicado presencialmente ao corpo docente do Curso de Farmácia da FADIP, 

composto por 18 professores, em 2018. A lista dos professores foi fornecida pela 

Coordenadora de Curso da Farmácia.  Os professores foram convidados a participarem 

do estudo, considerando os seguintes critérios de inclusão: possuir, no segundo semestre 

de 2018, vínculo como professor do Curso de Farmácia da IES e aceitar participar da 

pesquisa após a concordância por assinatura com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). 

A pesquisa de campo foi iniciada após a aprovação (CAAE 

97319018.1.0000.8063) do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FADIP e sua realização foi autorizada conforme Termo de Anuência, assinado pelo seu 

Diretor Geral (Apêndice B).  

Os participantes foram contatados previamente, por e-mail e, ou por telefone, 

para o agendamento do encontro com o pesquisador e preenchimento do questionário. O 

questionário estruturado (Apêndice C) abrangeu 30 questões, sendo 12 abertas e 18 

fechadas, sendo estas relativas ao perfil docente, às percepções dos professores acerca 

das metodologias ativas e ao uso de metodologias ativas na(s) disciplina(s) que 

leciona(m). Foi aplicado a 18 professores, o que significa 100% da amostra. Estes, 

foram denominados de P1 a P18 para que as identidades fossem resguardadas, 

lembrando que todas as informações são sigilosas e confidenciais. Os questionários 

foram aplicados nas dependências da Faculdade Dinâmica, sendo o local indicado de 

acordo com a escolha do professor, no período de 05 de novembro de 2018 a 01 de 

fevereiro de 2019.  

Após a coleta geral, a organização total dos dados e a definição das categorias, a 

metodologia de análise dos dados envolveu a sua apreciação, realizada pelo método de 

análise de conteúdo, cujo objetivo é a descrição e interpretação do conteúdo das 

mensagens (BARDIN, 2011, p. 15). As respostas dos professores foram analisadas e 

buscou-se perceber o que era recorrente nas falas. Utilizou-se também de estatística 

descritiva, para análise dos dados quantitativos, apresentando-os em quadros, por 

informações de frequência relativa. 
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No que se refere ao produto educacional decorrente desta dissertação, foi 

produzido um guia com dez estratégias de ensino no espectro das metodologias ativas, a 

fim de subsidiar a utilização destas metodologias no Curso de Farmácia da FADIP.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados da pesquisa foram coletados por meio da aplicação de 18 

questionários, respondidos pelos docentes do Curso de Farmácia da FADIP. Neste 

momento, apresenta-se os resultados obtidos e realiza-se uma discussão destes, 

mediante a literatura. Inicialmente, são apresentadas informações relativas ao perfil 

profissional, de modo a demonstrar as características do corpo docente do Curso de 

Farmácia da FADIP, em seguida são apresentadas as percepções dos professores acerca 

das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e a utilização das 

metodologias ativas nas disciplinas que lecionam. 

 

4.1. Perfil Profissional dos Docentes do Curso de Farmácia da FADIP 

 

Participaram da pesquisa 18 professores e o perfil dos participantes revela que 

quanto ao sexo 66,66% são do sexo feminino e 33,33% do sexo masculino. Quanto à 

faixa etária 11,11% possui idade de 21 à 30 anos; 66,66% de 31 à 40 anos; e 22,22% de 

41 à 50 anos, conforme apontado o quadro 2. 

 

Quadro 2. Características do corpo docente do Curso de Farmácia da FADIP quanto ao 

sexo e idade. 

Sexo Idade 

  nº %   nº % 

Feminino  12 66,66 
21 - 30 2 11,11 

31 - 40 12 66,66 

Masculino 6 33,33 
41 - 50 4 22,22 

> 51 - - 

Total   18 100 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No que se refere à formação superior dos professores, 50% possuem graduação 

em Farmácia e os outros 50% possuem a formação de graduação em outros cursos. 

Quanto à pós-graduação, 16,66% possuem especialização; 27,77% possuem mestrado 

acadêmico; 11,11% possuem mestrado profissional e 44,44% possuem doutorado, ou 
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seja, 83,33% dos professores são mestres ou doutores, conforme mostra o quadro 3. 

Essa realidade vai ao encontro da exigência posta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de que, no mínimo, um terço do corpo docente tenha titulação de 

mestrado ou doutorado (BRASIL, 2005). 

 

Quadro 3. Características do corpo docente do curso de farmácia quanto a formação em 

nível superior. 

Formação em nível superior 

Graduação  Pós-graduação 

  nº %   nº % 

Farmácia 
 9 50 Especialização 3 16,66 

Medicina veterinária 
 2 11,11 Mestrado Acadêmico 5 27,77 

Fisioterapia 
 2 11,11 Mestrado Profissional 2 11,11 

Biologia  
  1 5,55  Doutorado 8 44,44 

História  1 5,55 
   

Engenharia de 

Alimentos 1 5,55 
   

Engenharia Florestal 1 5,55 
   

Química e Bioquímica 

agrícola 1 5,55 
   

Total 18 100 Total 18 100 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dentre os três professores que são especialistas, 66,66% não utilizam 

metodologias ativas, dos sete professores com mestrado, 28,6% não utilizam e dos oito 

professores que possuem doutorado, 37,5% afirmaram que não utilizam as 

metodologias ativas, o que leva a entender que os mestres são os que mais utilizam as 

metodologias ativas com 71,4%, seguido dos doutores com 62,5% e por último os 

especialistas com 33,3%. 
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A maioria dos professores possui formação em bacharelado, ou seja, não 

possuem formação pedagógica para a docência; somente três dos professores possuem 

formação em licenciatura. Segundo Tardif (2000) a graduação permite ao indivíduo 

atuar em determinada profissão na qual ele se formou, mas não o capacita para ensinar 

essa profissão. Alguns cursos e instituições de ensino superior se preocupam com que o 

aluno aprenda aspectos da educação, mas a graduação não tem como objetivo capacitar 

o indivíduo para atuar como professor, e sim o capacitar para atuar na área em que este 

se graduou (TARDIF, 2000). 

Profissionais graduados que resolvem seguir carreira como professor de ensino 

superior precisam de competências que não são adquiridas instantaneamente, elas são 

construídas e aperfeiçoadas ao longo do tempo, no exercício da profissão, por meio de 

cursos, pós-graduações lato e stricto sensu, dentre outros (TREVISO; COSTA, 2017). 

As Instituições de Ensino Superior exigem que uma porcentagem dos professores tenha 

formação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado), portanto, é necessário que 

estas formações tenham maior número de disciplinas que possibilitem orientar o 

professor para exercer esse papel, independente do curso inicial de graduação 

(TREVISO; COSTA, 2017). 

Analisando a experiência profissional no ensino superior dos professores do 

curso de Farmácia da FADIP, 33,33% possuem de 0 à 5 anos de experiência; 27,77% 

possuem de 6 à 10 anos de experiência; 38,88% possuem de 11 à 15 anos de 

experiência. O corpo docente conta com 66,66% de professores com um significativo 

tempo de experiência na docência, ou seja, já passaram da fase de iniciação à docência. 

Quanto ao uso das metodologias ativas, observou-se que são mais utilizadas pelos 

professores que possuem experiência de 0 a 5 anos, somente um professor deste grupo 

não utiliza as estratégias de ensino; no entanto, 50% dos professores com mais tempo de 

experiência declararam não utilizar metodologias ativas. 

Quanto ao regime de trabalho como docente no ensino superior na FADIP 

44,44% encontra-se no regime horista; 27,77% encontram-se no regime parcial; e 

27,77% encontram-se no regime integral. Quanto ao fato de possuir outra ocupação 

profissional, 55,55% disseram não obter outra ocupação; 44,44% possuem outra 

ocupação, conforme mostra o quadro 4. 

 

Quadro 4: Características do corpo docente do curso de farmácia quanto a vida 

profissional. 
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Experiência 

profissional Regime de trabalho Outra ocupação profissional 

0 – 5 

nº % 

Horista 

nº %     nº % 

6 33,33 8 44,44 Não   10 55,55 

6 - 10 5 27,77 Parcial  5 27,77 Sim Ed. Básica 1 5,55 

11 - 15 7 38,88 Integral 5 27,77   Cons. científica 1 5,55 

> 16 - -         Bioquímico 2 5,55 

              Ed. Básica + FS 1 5,55 

              Gestor 1 5,55 

       
Empresário  1 5,55 

       
Fisioterapeuta  1 5,55 

       
Auditor do SUS 1 5,55 

Total 18 100 Total 18 100 Total   
 

100 

 

Legenda: Ed.básica: Educação básica; FS: fiscal sanitário; Cons. científica: Consultoria 

Científica. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No ensino superior se encontra diferentes grupos de professores, ou seja, 

profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em tempo 

integral; profissionais que se dedicam à docência algumas horas por semana; docentes 

da área pedagógica e das licenciaturas, que atuam tanto no Ensino Básico quanto no 

Superior; e profissionais da área de educação e das licenciaturas que atuam em tempo 

integral na universidade (BEHRENS, 2001 apud FREIRE; FERNANDEZ, 2015). A 

mesma autora destaca que profissionais de várias áreas do conhecimento que se 

dedicam à docência em tempo integral são os que se envolvem mais efetivamente com 

alunos, com outros professores, com o departamento e com a instituição, são também os 

que mais publicam trabalhos científicos. Por outro lado, muitos professores ensinam o 

que nunca vivenciou, ou seja, reproduz o que seus professores o ensinaram em sua 

formação, ou seja, repassam os conhecimentos (FREIRE; FERNANDEZ, 2015). 

Em relação aos cursos de graduação em que os professores lecionam no 

semestre (2018/2), 77,77% lecionam no curso de Farmácia; 38,88% lecionam no curso 
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de Enfermagem; 38,38% lecionam no curso de Fisioterapia; 22,22% lecionam no curso 

de Nutrição; 44,44% lecionam no curso de Medicina; 5,55% lecionam no curso de 

administração; 5,55% lecionam no curso de contabilidade; 5,55% lecionam no curso de 

direito; 11,11 lecionam no mestrado, os valores ultrapassam o valor total porque alguns 

professores lecionam em mais de um curso, conforme mostra quadro 5. 

 

Quadro 5: Cursos em que os professores lecionam no segundo semestre de 2018. 

 

Curso de graduação em que os professores 

lecionam 

  nº % 

Farmácia 14 77,77 

Enfermagem 7 38,88 

Fisioterapia 7 38,88 

Nutrição 4 22,22 

Medicina 8 44,44 

Administração 1 5,55 

Contabilidade 1 5,55 

Direito 1 5,55 

Mestrado  2 11,11 

 

    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação ao número de disciplinas que cada professor leciona no ensino 

superior, no segundo semestre de 2018, 11,11% lecionam 1 disciplina; 27,77% lecionam 

2 disciplinas; 22,22% lecionam 3 disciplinas; 11,11% lecionam 4 disciplinas; 16,66%  

lecionam 5 disciplinas; 11,11% lecionam 6 ou mais disciplinas. Quanto ao número de 

turmas em que cada professor leciona no segundo semestre de 2018, 5,55% lecionam 

apenas em 1 turma, 27,77% lecionam em 2 turmas; 16,66% lecionam em 3 turmas; 

5,55% lecionam em 4 turmas; 22,22% lecionam em 5 turmas; 22,22% lecionam em 6 ou 

mais turmas. Quanto ao número de alunos, nenhum professor possui menos que 20 

alunos; sendo 33,33% possuem de 21 a 40 alunos; 22,22% possuem de 41 a 60 alunos; e 

44,44% possuem acima de 101 alunos, conforme demonstra o quadro 6. 
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Quadro 6: Número de disciplinas, turmas e de alunos por professor no segundo 

semestre de 2018. 

Número de disciplinas 

por professor 
Número de turma por 

professor Número de alunos 

  nº %   nº %   nº % 

1 2 11,11 1 1 5,55 < 20 - - 

2 5 27,77 2 5 27,77  21 - 40 6 33,33 

3 4 22,22 3 3 16,66 41 - 60 4 22,22 

4 2 11,11 4 1 5,55 61 - 100 - - 

5 3 16,66 5 4 22,22 > 100 8 44,44 

6 ou mais 2 11,11 6 ou mais 4 22,22       

Total 18 100 Total 18 100 Total 18 100 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao número de cursos de formação continuada em que o professor 

participou no ano de 2018, um não respondeu; um não participou de nenhum curso; e 16 

professores, o que equivale a 88,88%, responderam que participaram de 1 a 3 cursos no 

ano de 2018. Dos professores que afirmaram a participação em formação continuada, 

somente 12,5% não participaram em nenhum evento ou formação que abordasse o tema 

metodologias ativas. Os outros 87,5% dos professores participaram de evento ou 

formação que abordou o tema metodologias ativas, embora 42,85% deles afirmaram não 

utilizar metodologias ativas em suas aulas. 

Nassif e Chirelli (2018) fizeram uma pesquisa com o objetivo de analisar a 

formação dos facilitadores de um curso de graduação em Enfermagem para atuar com 

metodologias ativas na Unidade de Prática Profissional e evidenciaram que a formação 

permanente dos docentes é um elemento que tem grande poder de agregar mudanças na 

formação dos professores e que a formação continuada com ênfase nas metodologias 

ativas propicia o pensamento reflexivo sobre suas práticas, o que leva o docente a 

analisar sobre o que precisa ser transformado na sua pratica profissional.  

O professor de ensino superior deve considerar o conhecimento acumulado no 

cotidiano na sua atuação profissional, mas também é necessário se preocupar com a 

formação continuada, pois dessa forma ele aumentará o conhecimento teórico e prático 
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a respeito da sua profissão. A formação continuada de professores pode ser um dos 

fatores da criação de possibilidades dos docentes repensarem suas práticas educativas, 

dessa forma, dá um novo sentido ao processo de ensino-aprendizagem. A docência no 

nível superior requer que o professor tenha domínio na área pedagógica, mas, em geral, 

esse é um ponto frágil dos professores, muitos não têm oportunidades ou consideram 

como supérfluo e outros acham desnecessário para sua prática de ensino (CUNHA; 

LIMA, 2010). 

O professor de ensino superior que tem o domínio pedagógico tem mais 

condições de alternar seus métodos e técnicas de ensino, dessa forma, consegue ampliar 

as possibilidades de estilos de aprendizagem dos discentes, o que justifica uma busca de 

aperfeiçoamento da sua prática pedagógica que deve ser pautada em questões teórico-

práticas que propiciem uma reflexão sobre sua atuação como docente (MAGALHÃES 

JÚNIOR; CAVAIGNAC, 2018). 

 

4.2. Conhecimento sobre metodologias ativas pelos professores do curso de 

farmácia da FADIP 

 

No que tange às metodologias ativas, os professores foram questionados se já 

ouviram falar sobre o tema, apenas 5,55% dos professores nunca ouviram falar, os 

outros docentes, que representam 94,44% já ouviram falar sobre o assunto. 

Sobre o que os professores ouviram falar acerca das metodologias ativas, 

11,11% dos professores não responderam a questão; 61,11% dos respondentes 

afirmaram que as metodologias ativas oportunizam aos alunos a construção de seu 

próprio conhecimento; dentre eles 11,11% afirmam que o professor passa a ser 

mediador do processo; 5,55% apontam que metodologias ativas referem-se à estratégia 

de ensino Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); 5,55% afirmaram que ouviram 

que é importante adotar as metodologias ativas como prática educacional; 11,11% 

disseram que metodologias ativas são alternativas no processo de ensino-aprendizagem 

e 5,55% ouviram que são aulas dinâmicas que facilitam a fixação dos conteúdos. 

Sobre a importância das metodologias ativas para o processo de ensino-

aprendizagem, 94,44% dos professores responderam que é muito importante; somente 

um professor não respondeu a essa pergunta. Quanto à justificativa sobre a importância 

das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, um professor não 

justificou; 22,22% dos professores disseram que estimula os discentes a buscarem o seu 
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próprio conhecimento; 16,66% acreditam que as metodologias ativas despertam a 

participação dos alunos; 5,55% consideram que desperta outros sentidos, além da visão 

e audição; 11,11% afirmaram que as metodologias ativas estimulam e facilitam o 

aprendizado; 5,55% responderam que as metodologias ativas ajudam os alunos a ser 

ético, crítico e a selecionar informações; 5,55% disseram que o docente aprende com 

maior complexidade; 5,55% disseram que o processo de ensino-aprendizagem devem 

acompanhar as mudanças no campo das informações e que expor o estudante a 

problemas e dificuldades aguça o senso crítico, aumenta a capacidade de pensar e 

propor soluções; 11,11% disseram que é importante porque ajuda na fixação dos 

conteúdos; 11,11% afirmaram que proporciona aos alunos aprenderem com autonomia e 

5,55% disseram que é importante por causa da possibilidade de diálogos e de construir 

saberes.   

 

4.3 Utilização das metodologias ativas pelos professores do curso de farmácia da 

FADIP 

 

Em relação à utilização das estratégias de ensino no curso de Farmácia, 72,22% 

dos professores afirmaram que já utilizaram alguma estratégia de ensino no âmbito das 

metodologias ativas; 27,77% responderam que nunca utilizaram nenhuma estratégia de 

ensino, sendo que um professor não respondeu por não conhecer metodologias ativas. 

Dos professores que já utilizaram estratégias de ensino no âmbito das 

metodologias ativas, 16,66% relataram ter trabalhado com a Aprendizagem Baseada em 

Problema, sendo que 11,11% relataram que apesar dos alunos terem tido uma resistência 

inicial, no final gostaram da atividade; 5,55% dos professores utilizaram o júri simulado 

e sinalizaram que a estratégia também apresentou uma resistência por parte dos alunos, 

mas depois os alunos gostaram da atividade; 11,11% utilizaram o estudo de casos, 

5,55% utilizaram somente como avaliação; 5,55% relataram que fizeram a proposta da 

construção de um produto final, mas os alunos não leram o material antes da aula e nem 

se envolveram nas atividades; 5,55% dos professores não relataram a atividade 

utilizada, mas disseram que os alunos gostaram da atividade; 16,66% dos professores 

disseram trabalhar com discussão de artigos, 5,55% afirmaram que a turma obteve um 

aproveitamento inferior ao esperado e provavelmente ocorreu devido a turma ser 

numerosa; 11,11% disseram utilizar seminários; 5,55% utilizaram sala de aula invertida; 

5,55% utilizaram o jogo como estratégia e 5,55% utilizam a estratégia de evidenciar o 
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erro, o que leva a discussão para a solução correta da atividade.  

Ferreira et al. (2018) em sua pesquisa sobre utilização de metodologias ativas 

por docentes universitários brasileiros e portugueses que tinha por objetivo analisar os 

avanços e desafios da utilização de metodologias ativas na percepção dos docentes 

universitários. Foram selecionados para entrevista quatro docentes brasileiros da 

Universidade Comunitária Catarinense que atendiam aos critérios de ter participado do 

curso de formação de metodologias ativas e ter realizado o maior número de aulas no 

laboratório de metodologias inovadoras da instituição e três docentes portugueses da 

Universidade de Portugal atendendo aos critérios de ter utilizado metodologias ativas 

em suas aulas e ter utilizado o laboratório de tecnologia da universidade. Os autores 

verificaram através de uma entrevista sobre avanços e desafios enfrentados ao utilizar 

metodologias ativas as seguintes conclusões: como avanço a melhora dos discentes na 

aprendizagem, na capacidade de refletir, criticar, na motivação, na autonomia, na 

centralidade no processo, sendo que os avanços contribuíram para uma maior 

participação dos discentes nas aulas e os tornaram mais aptos para a prática profissional; 

quanto aos desafios, destacaram principalmente, a cultura do aluno em receber 

informações; a dificuldade de leitura, que são deficiências que vem acontecendo desde a 

Educação Básica; a capacidade de realizar atividades antes das aulas, devido à falta de 

tempo que muitas vezes os alunos trabalham e estudam; a dificuldade de concentração; 

o número grande de estudantes na turma; a resistência dos estudantes no início da 

utilização de metodologias ativas; e o tempo necessário para aplicação das metodologias 

ativas (FERREIRA et al., 2018). 

 Os apontamentos feitos pelos autores acima vem ao encontro das opiniões dos 

professores desta pesquisa, principalmente quanto à motivação dos alunos em participar 

ativamente das aulas, outro desafio apontado foi o número elevado de alunos em sala de 

aula. 

Os professores do Curso de Farmácia da FADIP foram questionados sobre quais 

estratégias de ensino utilizam nas aulas do Curso, sendo que 94,44% dos professores 

assinalaram mais de duas estratégias no âmbito das metodologias ativas e somente um 

(5,55%) professor disse nunca ter utilizado nenhuma estratégia de ensino. Até mesmo os 

professores que falaram que não as utilizam assinalaram três ou mais estratégias, o que 

nos leva a inferir que na prática o professor faz uso destas estratégias, no entanto, no 

campo teórico, não possui o conhecimento de que elas são consideradas metodologias 

ativas. O professor P2 disse não ter conhecimento sobre metodologias ativas, mas 
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quando foi pedido para assinalar quais estratégias já foram utilizadas nas aulas, 

assinalou seis estratégias de ensino. O professor P12 declarou que não utiliza nenhuma 

estratégia de ensino e não assinalou nenhuma delas quando descritas, conforme 

demonstrado no quadro 7 . 

Quadro 7: Número de estratégias que os professores já utilizaram/utilizam no Curso de 

Farmácia 

 

 

Número de estratégia por professor 

 

Nº de E Nº de P % de P 

 

0 1 5,55 

 

1 - - 
 

2 - - 
 

3 5 27,77 
 

4 3 16,66 
 

5 2 11,11 
 

6 5 27,77 
 

7 1 5,55 
 

8 1 5,55 
Total 18 100 

 Legenda: E: estratégias; P: professores. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Quanto às estratégias, observa-se que as mais utilizadas pelos professores, 

considerando o número de referências são: artigos científicos, seminário, aula expositiva 

dialogada, estudo de caso, debate, aprendizagem baseada em problema, mapas 

conceituais, projetos, simulações, sala de aula invertida. Uma dificuldade na 

interpretação desta questão é saber se os artigos científicos estão sendo utilizados como 

bibliografia dos conteúdos abordados nas disciplinas, ou se estes são construídos pelos 

alunos no decorrer da disciplina, conforme apresentado na figura 1. 

 

Figura 1: Tipos de estratégias mais utilizadas pelos professores do Curso de Farmácia. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionados sobre qual estratégia de ensino os professores mais 

utilizam em sala de aula, 11,11% assinalaram mais de uma opção, mesmo pedindo para 

ser marcada somente uma estratégia; o professor P9 marcou cinco estratégias, sendo 

elas: artigo cientifico, seminário, estudo de caso, projetos, aprendizagem baseada em 

problemas. O professor P12 que afirmou não utilizar nenhuma estratégia de ensino no 

curso de Farmácia assinalou três estratégias que mais utiliza, o que leva a inferir que 

não há por parte dele compreensão de que tais estratégias constituem metodologias 

ativas ou que ele faz uso das estratégias de ensino em disciplinas oferecidas em outra 

graduação, já que leciona em outros cursos da FADIP. Dentre os professores que 

assinalaram somente uma opção, 5,55% assinalaram artigo científico; 77,77% marcaram 

aula expositiva dialogada e 5,55% marcaram outras, indicando aula expositiva, o que 

nos leva a perceber uma incompreensão, uma vez que para ser considerada metodologia 

ativa, a aula expositiva deve ser desenvolvida na perspectiva dialogada, ou seja, aula 

expositiva dialogada. 

 Na pesquisa de Caveião et al. (2018) o resultado foi semelhante, o objetivo de 

sua pesquisa foi identificar as tendências e estratégias mais utilizadas para o 

desenvolvimento da liderança na disciplina de Administração em Enfermagem de 

ensino superior no Brasil, obtendo o resultado de que 91% dos professores utilizavam 

aula expositiva dialogada, seguida de discussão em sala e trabalhos em grupo. 

Outro estudo, feito por Gomes et al. (2017), com 120 docentes dos vinte e três 
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cursos da Unileste, cujo  objetivo era apresentar uma análise, na perspectiva dos 

docentes, sobre o uso de metodologias ativas durante o ano de 2017. As questões 

versavam sobre as metodologias que utilizam; frequência de uso; fatores que dificultam 

a utilização das metodologias ativas; avaliação sobre o seu uso; percepção sobre o 

comportamento dos alunos e os impactos na aprendizagem. Nesse estudo ficou  

evidenciado que a metodologia mais utilizada por 82,5% dos docentes foi o estudo de 

caso, seguida da ABP e Problematização (51,7%). Esse resultado difere do resultado 

desta pesquisa, contudo, o estudo de caso também foi uma das estratégias mais 

utilizadas pelos docentes do Curso de Farmácia da FADIP. A estratégia expositiva 

dialogada não foi citada no artigo de Gomes et al. (2017) como uma estratégia de ensino 

baseada em metodologias ativas, vale ressaltar que pode ter sido este o motivo dessa 

estratégia não ser a preferência dos professores pesquisados. 

 No quadro 8 constam as respostas da descrição da aplicação de metodologias 

ativas pelos professores do Curso de Farmácia da FADIP. Observa-se que 38,88% dos 

professores não responderam a questão; 5,55% descreveram a Aprendizagem Baseada 

em Problemas, seguindo os sete passos necessários para chegar a solução do problema 

apresentado; 16,66% descreveram o debate como estratégia de ensino, sendo que 5,55% 

fazem a discussão baseado em artigos científicos; 5,55% descreveram a simulação; 

5,55% descreveram o júri simulado; 11,11% utilizam Estudo de caso, 5,55% utiliza 

como atividade avaliativa, mas não discute e 5,55% discute o problema e propõe uma 

intervenção; 11,11% não descreveram a atividade, mas 5,55% disseram ser atividade de 

fixação e 5,55% afirmaram ser atividade que evidenciam a participação do aluno. 

 

Quadro 8: Descrição de como o professor aplica a metodologia ativa  

Professor Resposta 

P1 No caso dos simuladores, apresento os objetivos das simulações e as 

orientações iniciais. Logo após, permito que os discentes se desenvolvam 

e faço a mediação do processo. No final, discutimos a experiência e 

recebo feedback.  
 

P2 Não respondeu porque não conhece Metodologias Ativas. 

P3 - 

P4 - 

P5 Apresentando a temática ao aluno e permitindo que ele apresente as 

dúvidas durante a execução do estudo. Assim vou auxiliando e estudando 

junto com ele, até apresentação do resultado final. 

P6 - 

P7 - 
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P8 O PBL ou ABP é aplicado em grupos de, no máximo, 15 estudantes. 

Segue-se o roteiro de sete passos da metodologia onde os estudantes 

identificam os termos desconhecidos apresentados no texto, elaboram 

perguntas relacionadas aos problemas propostos, apontam hipótese e 

traçam os objetivos de ensino-aprendizagem, a sessão tutorial de abertura 

do PBL se encerra e os estudantes retornam para a sessão tutorial de 

fechamento, embasados na literatura, para discutir o caso apresentado e 

tentar chegar a solução 

P9 Gosto muito de trabalhar com debates a partir de temas ligados a 

disciplina. Outra situação onde divide a turma em grupos e sorteio 2 

alunos para a apresentação. 

P10 Aplico em atividades para fixação de conteúdos, após aula tradicional, no 

lugar das aulas de revisão, para evitar a repetição do conteúdo e estimular 

a participação dos alunos. 

P11 Eu sempre trago problemas que acontecem no cotidiano de um 

farmacêutico que trabalha nas áreas da disciplina que eu leciono e peço 

aos estudantes que “resolvam o problema” baseado na teoria dada em sala 

de aula. Porém, essa metodologia é empregada no processo avaliativo e 

ao longo das aulas expositivas e não como um grupo de discussão. 

P12 Júri simulado com um tema discutível e grupos para defender uma causa. 

Discutir casos que repercutem na imprensa. Discutir casos do dia a dia 

dos alunos. 

P13 - discussão de artigos referentes a impacto dos serviços profissionais na 

situação de saúde da população. 

- a partir de situações problema, desafiar os alunos a elaborar projetos de 

intervenção, de modo a valorizar e incentivar seu protagonismo. 
- dinâmicas de grupo e rodas de conversa para exemplificar e vivenciar a 

humanização. 

P14 Normalmente, eu proponho essas metodologias em turmas e disciplinas 

que permitam sua aplicação, como relatada na questão 17, nas turmas 

mais avançadas, a técnica/metodologia é muito bem aproveitada; 

enquanto nas turmas maiores em número de alunos e menos avançadas no 

curso, a minha intervenção é necessária em vários momentos. Essa 

intervenção é imprescindível para que os alunos não se percam, 

principalmente contando casos e assim, fugindo do assunto. 

P15 No caso dos debates avaliativos, os alunos são reunidos em grupos a fim 

de apresentarem suas reflexões acerca de determinadas questões inerentes 

às temáticas abordadas na disciplina. Os discentes recebem uma questão-

problema tendo um tempo para dialogar a respeito e, terminado o tempo, 

apresentam suas interpretações. Após todos os grupos apresentarem suas 

reflexões a palavra é aberta para que todos, incluindo o professor possam 

tecer observações. A ideia é ampliar as reflexões sobre os conteúdos 

possibilitando que os discentes aproveitem outros conhecimentos, 

incluindo os prévios. 

P16 Descrevi na questão 17 

P17 Procuro trabalhar com estratégias que evidenciam a participação dos 

alunos. 

P18 - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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No que diz respeito aos resultados do processo de ensino-aprendizagem 

mediante o uso de metodologias ativas, 66,66% dos professores disseram que é 

satisfatório e 33,33% não responderam, destes, apenas um docente assinalou que 

desconhece metodologias ativas, conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2: Resultado do processo de ensino-aprendizagem mediante o uso de 

Metodologias ativas. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto às justificativas do resultado da utilização de estratégias de ensino da 

metodologia ativa, 5,55% disseram que é satisfatório por fugir da transmissão de 

informação; 50% dos professores alegaram que é satisfatório porque os alunos se 

sentem motivados e gostam das atividades propostas, mesmo que tenham uma 

resistência inicial, um professor afirmou que a avaliação passa ser o real motivo do 

entusiasmo dos estudantes; 5,55% dos professores  disseram que é satisfatório porque 

promove a interação do professor e aluno e isso é fundamental para a aprendizagem; 

5,55% disseram que é satisfatório porque o resultado é melhor do que quando fazem 

provas escritas. 

Os professores foram questionados sobre sua motivação quando utilizam 

metodologias ativas de ensino, 33,33% não responderam a questão; 5,55% não se 

sentem motivados, 61,11% se sentem motivados, conforme demonstra a figura 3. 

 

Figura 3: Motivação dos professores quando utilizam metodologias ativas. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

O professor que se diz desmotivado quando utiliza metodologias ativas 

respondeu ser devido a sua formação que foi no modelo tradicional, portanto, não se 

sente à vontade para aplicar metodologias ativas por não ter conhecimento suficiente 

sobre elas. Essa afirmativa vem ao encontro da afirmação de SA et al. (2017) que aponta 

que a maioria das formações de professores do ensino superior  se desenvolve de 

maneira tradicional e os programas de pós-graduação possuem foco em seus campos 

específicos ou formação de pesquisadores, mas sem abordar a formação pedagógica. 

Esses professores, para exercer a docência universitária, provavelmente repetem a 

prática de seus professores, vivenciada durante seu período de estudante (SÁ et al., 

2017). 

Daqueles professores (61,11%) que afirmaram se sentirem motivados, 27,77% 

disseram que isso ocorre pelo fato dos alunos gostarem e se interessarem mais pelo 

assunto abordado; 5,55% disseram que se sentem motivados quando os objetivos são 

alcançados; 11,11% dos professores disseram que a motivação é por causa da interação 

e troca de experiência entre professor e alunos; 5,55% afirmaram que o que os mantém 

motivados é o ambiente que é muito prazeroso; 5,55% afirmaram que nem sempre 

ficam motivados, mas quando passaram a selecionar a estratégia de acordo com o 

conteúdo, se surpreendeu, pois os alunos ficaram motivados.  

No que diz respeito à motivação dos estudantes quando são utilizadas 

metodologias ativas, 66,66% dos professores responderam que os alunos se sentem 

motivados; 33,33% não responderam à questão, conforme figura 4. 

 

Figura 4: Motivação dos estudantes quando se utiliza metodologias ativas. 
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 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionados sobre o porquê da motivação dos estudantes, 16,66% dos 

professores disseram que é por fugir do modelo de transmissão de conteúdo; 5,55% 

disseram que a motivação se mantém quando é uma atividade avaliativa; e 5,55% 

considera o fato das metodologias ativas serem desafiadoras; 5,55% afirmaram que se 

mantem mais motivados porque a aprendizagem é mais efetiva, mesmo com 

reclamações iniciais; 22,22% disseram que os alunos se matem motivados por 

participarem ativamente do processo de aprendizagem; e 5,55% afirmaram que os 

alunos ficam mais motivados quando a atividade proposta é mais próxima da prática 

profissional.  

Gil et al. (2012) afirmam que a motivação em sala de aula é efeito imediato 

devido ao envolvimento ativo do discente nas tarefas do processo de aprendizagem  e 

que sem a motivação todo o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido e há 

uma queda no processo de aprender. Segundo o mesmo autor, aprender exige tempo e 

esforço e para que isso aconteça, dependerá da motivação. Nesse sentido, a 

desmotivação do discente leva a um sentimento de fracasso, angústia o que não 

contribui com a sua aprendizagem (GIL et al., 2012).  

 Na pesquisa de Sá et al. (2017) que teve como objetivo identificar, em uma 

amostragem de professores do Ensino Superior da Universidade Federal de Minas 

Gerais de diversas áreas do conhecimento, as estratégias pedagógicas mais citadas, a 

forma como planejam suas aulas e como atraem os estudantes para a participação nas 

atividades propostas em sala. Neste estudo observou-se uma resposta similar quanto a 

motivação dos estudantes, uma vez que os docentes afirmaram que os  estudantes 

permanecem bem motivados e colaboram com as solicitações feitas, até mesmo os 
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alunos que não concordam realizam a atividade proposta. Os autores apontaram que 

61,5% dos estudantes são receptivos e colaboram com as atividades propostas, na 

perspectiva dos professores participantes do estudo. 

Quanto à contribuição das metodologias ativas para o processo de ensino-

aprendizagem, 66,66% disseram que contribui para o processo; 33,33% não 

responderam, sendo que um professor assinalou em outra questão que não conhece 

metodologias ativas, 

Na descrição das contribuições, 50% dos professores disseram que as 

metodologias ativas melhoram o rendimento, motivação, participação; 5,55% disseram 

que os alunos conseguem lidar com situação-problema com mais facilidade; 5,55% 

afirmaram que a escolha de temas relevantes e mais próximos à prática profissional 

contribui mais para o processo de ensino-aprendizagem. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia apontam uma 

necessidade de um ensino crítico, reflexivo e a implementação de metodologias que 

estimulem os estudantes a refletir sobre a realidade social (BRASIL, 2017). Segundo 

Araújo (2015), as metodologia ativas são estratégias de ensino-aprendizagem que 

possuem o objetivo de levar o discente a analisar, refletir e solucionar problemas, dessa 

forma apresenta um envolvimento ativo no seu processo de formação.  

Quanto à dificuldade em aplicar as metodologias ativas em sala de aula, 44,44% 

disseram que possuem dificuldades; 22,22% disseram não ter dificuldades em aplicar as 

metodologias ativas e 33,33% não responderam, sendo que destes, um professor 

sinalizou em outra questão que não conhece metodologias ativas, conforme figura 5.  

 

Figura 5: Dificuldade em aplicar metodologias ativas. 
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 Fonte: Dados da pesquisa 
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Sobre os motivos relacionados à dificuldade, 50% disseram que falta o domínio 

de conhecimentos sobre a utilização das metodologias ativas; 11,11% consideram difícil 

trabalhar com metodologias ativas nas disciplinas que lecionam; 33,33% possuem 

dificuldades em planejar aulas utilizando estratégias de ensino ativo; 22,22% 

apresentaram outras dificuldades, sendo 11,11% disseram gastar muito tempo e o 

cronograma é apertado; 5,55% responderam por ser em turmas grandes e 5,55% 

possuem dificuldade em algumas disciplinas; 16,66% sentem os alunos desinteressados 

pela abordagem das metodologias ativas; 11,11% responderam não ter segurança para 

utilizar metodologias ativas, e 27,77% não possuem dificuldades, conforme mostra o 

quadro 9. 

 

Quadro 9: Dificuldades para aplicação das metodologias ativas 

Dificuldades para aplicação das metodologias ativas 

Dificuldades  nº % 

Não possui 5 27,77 

Falta o domínio de conhecimentos sobre a utilização das metodologias 

ativas 9 50 

É difícil trabalhar com metodologias ativas na(s) disciplina(s) que leciono 2 11,11 

Sinto os alunos desinteressados pela abordagem das metodologias ativas 3 16,66 

Tenho dificuldade em planejar aulas utilizando estratégias de ensino ativo 6 33,33 

Não tenho segurança para utilizar metodologias ativas 2 11,11 

Dificuldade em trabalhar com metodologias ativas em algumas disciplinas 1 5,55 

Turmas grandes 1 5,55 

Gasta muito tempo e o cronograma é apertado 2 11,11 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Importa dizer que a incidência das respostas ultrapassa cem por cento, uma vez 

que admitiu-se assinalar mais de um tipo de dificuldade. 

Nesta questão, observou-se a importância do produto educacional desse trabalho, 

que tem como objetivo selecionar e descrever algumas estratégias de ensino baseadas 

nas metodologias ativas, dessa forma poderá servir de orientação para os professores 

planejarem suas aulas. 

Na pesquisa de Ferreira et al. (2018), em sua pesquisa sobre utilização de 

metodologias ativas por docentes universitários brasileiros e portugueses, os docentes 

disseram que os maiores desafios são: dificuldade dos estudantes em trabalhar em 

equipe desde o ingresso na instituição; as outras questões estão relacionadas ao docente, 

que são: compreender qual a melhor forma para ocorrer o aprendizado do estudante; 
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escolher e organizar a metodologia ativa adequada para o tema da aula; fazer a escolha 

certa do material; dificuldade de realizar avaliações de acordo com as metodologias 

ativas; explicação aos discentes sobre todas as etapas das metodologias ativas e por fim 

o reconhecimento que os docentes precisam estudar mais sobre as metodologias ativas 

de ensino, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

No estudo de Mesquita et al., (2016) que teve como objetivo identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos docentes na implementação de metodologias ativas no 

curso de graduação em Enfermagem de uma instituição federal localizada no Rio 

Grande do Norte encontrou-se resultados semelhantes e as principais dificuldades 

foram: problemas curriculares como empecilho para aplicação de metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem; dificuldade da compreensão de como aplicar as metodologias 

ativas de ensino; e resistência dos docentes em aplicar a metodologias ativas. 

Gomes et al. (2017), em sua pesquisa, apontou que os fatores que dificultam a 

aplicação de metodologia ativas pelos docentes, são a falta de tempo, seguida de 

infraestrutura, falta de interesse, resistência, turmas grandes e falta de internet. Lucindo 

Júnior e Câmara (2014) afirmam que o exercício docente bem como a aplicação das 

metodologias ativas exige do docente planejamento, ações práticas, visão crítica, 

organização e planejamento. 

Quanto à utilização das metodologias ativas em todas as disciplinas, 3 

professores disseram não ser possível, para um professor isso se deve à falta de recurso 

material para laboratórios, para o outro é por causa da extensão do conteúdo, 

considerando carga-horaria pequena e por outro é por não saber como utilizar as 

metodologias ativas. 83,33% disseram ser possível utilizar metodologia ativas em todas 

as disciplinas, porém um professor disse que depende do planejamento, outro relata que 

deve ser junto com a aula expositiva dialogada e outro considera que deve ser possível, 

mas tem dificuldade em utilizar a metodologia ativa.  

Quanto à utilização de metodologias ativas em todas as aulas, 33,33% dos 

professores disseram ser possível, no qual descreveram motivos relativos a esta 

possibilidade, quais sejam: pelo fato de ser uma questão de planejamento; por não ser 

somente uma maneira de utilizar metodologias ativas; se associado a aula expositiva; ser 

sempre possível que o aluno expresse suas percepções e conhecimentos e exercite seu 

protagonismo, mesmo que numa atividade avaliativa formal; ser possível até mesmo em 

dia de prova, realizando um debate sobre o assunto da avaliação, evidenciando os 

pontos mais importante. No entanto, para 66,66% não é possível utilizar metodologias 
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ativas em todas as aulas, sendo que para 33,33% há necessidade de fundamentação 

teórica com aula expositiva antes de utilizar as metodologias ativas; 5,55% disseram 

que a metodologia ativa deve ser complementar; 5,55% afirmaram não utilizar 

metodologias ativas em todas as aulas porque acreditam não conseguir finalizar o 

conteúdo; 5,55% disseram ser necessário diversificar as metodologias e 5,55% disseram 

não ter domínio das metodologias ativas, além de dar muito trabalho. 

Peixoto (2016) desenvolveu uma pesquisa tendo como objetivo desenvolver uma 

proposta de prática pedagógica baseada em metodologias ativas no ensino de um 

conteúdo técnico-específico de um curso técnico em informática, ele chegou a 

conclusão de que em alguns momentos da prática docente é necessário o uso de aulas 

expositivas, o que vem ao encontro das opiniões dos docentes dessa pesquisa, mas o 

autor acrescentou que a prática pedagógica do docente não deve ser somente de forma 

tradicional, pois as metodologias ativas possibilitam desenvolver no aluno a autonomia 

de gerir seu processo de aprendizagem.  

 No estudo de Gomes et al. (2017), já citado anteriormente, quando foi analisado 

com que frequência os docentes utilizam as metodologias ativas, 46,7% dos professores 

responderam que utilizam às vezes, 43,3% utilizam frequentemente e 9,2% utilizam 

raramente as metodologias ativas em suas aulas. Esse resultado se aproxima das 

opiniões dos professores do curso de farmácia da FADIP, uma vez que a maioria 

afirmou não ser possível utilizar metodologias ativas em todas as aulas. 

 A frequência da utilização de metodologias ativas permitirá ao estudante 

construir uma aprendizagem de forma contínua e desenvolver competências exigidas 

nas DCNs. Barbosa (2008, apud GOMES et al., 2017) afirma que a frequência na 

utilização de metodologias ativas em aulas é muito importante, pois desenvolve a 

aprendizagem de forma contínua e permanente (GOMES et al., 2017). 

Quanto ao que é preciso fazer para os professores utilizarem metodologias ativas 

nas práticas pedagógicas, 44,44% dos professores disseram precisar de capacitação com 

exemplos práticos; 16,66% disseram que precisam de mais conhecimentos a respeito de 

metodologias ativas; 11,11% afirmaram que precisam de incentivo, sendo que um  

professor afirmou que este deve ser por parte da Instituição; 11,11% disseram ser 

necessária a adaptação dos alunos; 5,55% afirmaram que necessita de uma mudança 

geral no Curso; 5,55% disseram precisar do conhecimento da realidade profissional; 

16,16% afirmaram que depende da vontade do professor; 16,66% disseram ser 
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importante uma troca de conhecimento com professores que já aplicam e 5,55% 

disseram ser necessário um planejamento.  

Alguns docentes expressaram a ideia de que é necessária a capacitação dos 

envolvidos no processo educativo sobre as metodologias ativas com atividades práticas. 

Para Magalhães Júnior e Cavaignac (2018) a instituição de ensino superior deve investir 

na formação docente, pois o impacto não será somente na qualificação do professor, 

mas também no trabalho deste com os alunos e como consequência ocorrerá uma 

melhora no processo ensino-aprendizagem. O resultado deste conjunto beneficiará e 

valorizará a própria instituição. 

Somente cinco professores acrescentaram comentários sobre metodologias 

ativas, sendo que P4 escreveu que deve introduzir metodologias ativas de forma 

gradativa, o que vem ao encontro das ideias de Peixoto (2016) que declarou que na 

realidade da educação brasileira, o modelo tradicional é o mais utilizado pelos docentes, 

mas com as mudanças de paradigmas e avanços tecnológicos, há uma necessidade de 

práticas pedagógicas inovadoras como as metodologias ativas, porém, ocorrendo  

gradativamente para que os discentes se adaptem e possam agir de maneira autônoma, 

crítica, reflexiva e criativa (PEIXOTO, 2016). 

O professor P7 escreveu que metodologias ativas capacitam melhor os alunos 

para o mercado de trabalho e o professor P2 colocou que trabalhar com casos clínicos 

aproximam os alunos da profissão. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Farmácia enfatizam em vários pontos que devem ser utilizadas estratégias de ensino 

centradas na aprendizagem do estudante, que seja o mais próximo da realidade da 

prática profissional para que o egresso tenha competências, conhecimento e capacidade 

de enfrentar o mercado de trabalho e o professor deve ter o papel de mediador e 

facilitador desse processo.  

O professor P8 gostaria de trabalhar com sala de aula invertida, mas não tem 

domínio e com simulações, no entanto, acredita que o número elevado de alunos seja 

um dificultador; P17 escreveu que as estratégias metodológicas de cada professor irão 

variar de acordo com o tipo de aluno, curso e disciplina. Todavia, é possível encontrar 

uma prática que se adapta de forma ativa a qualquer tipo de aluno.  

Em suma, pode-se dizer da necessidade da formação permanente para a 

utilização das metodologias ativas. A formação do docente superior é um processo 

complexo, que deve ser construído ao longo de sua carreira, a formação deve envolver 

esforços pessoais e institucionais. As instituições de ensino superior devem buscar 



64 

 

 

estratégias de formação continuada para o desenvolvimento profissional de seus 

docentes, mas deve ocorrer de forma gradual, articulada e organizada para que 

permitam sempre a reflexão crítica do papel da instituição de ensino superior, do projeto 

pedagógico do curso e dos saberes docentes referentes ao processo de ensino-

aprendizagem (MAGALHÃES JÚNIOR e CAVAIGNAC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As atuais DCNs do curso de Farmácia demandam a utilização de metodologias e 

estratégias de ensino que favoreçam a formação de profissionais competentes para 

atender à nova ordem mundial, cujos potenciais vão além da aquisição de conhecimento 

cognitivo. Há uma exigência crescente da valorização da formação do discente voltada 

para aquisição de conhecimentos com base na realidade, favorecendo a aproximação de 

teoria e prática, formando profissionais farmacêuticos com uma visão crítica da 

realidade o que possibilita saber lidar com os problemas reais encontrados na prática.  

É importante o reconhecimento, por parte das instituições de ensino e dos 

professores, das responsabilidades quanto à formação de farmacêuticos competentes, 

que atendam às necessidades requeridas pelo contexto atual. Tal compreensão, na 

contemporaneidade, está aliada a utilização de metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem.  

Uma dificuldade encontrada na elaboração do trabalho, foi a falta de publicações 

da aplicação de metodologias ativas no curso de farmácia, portanto foram utilizados em 

sua maioria, estudos de outros cursos que já vivenciaram ou estão vivenciano essa nova 

tendência da educação superior.  

No aspecto que tange a utilização das metodologias ativas, observou-se que a 

maioria dos professores utilizam as estratégias de ensino baseados nas metodologias 

ativas, mesmo guando afirmam não utilizar. A maioria dos docentes afirmaram que as 

metodologias ativas contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e que 

professores e alunos se mantém motivados durante a aula, pois o aprendizado ocorre de 

uma forma mais prazerosa. 

Os relatos dos docentes participantes desta pesquisa evidenciaram dificuldades 

na utilização de estratégias de ensino baseadas nas metodologias ativas. Tais 

dificuldades são devidas a resistência de docentes em modificar e atualizar o método de 

ensino; resistência dos discentes em aceitar novos métodos de ensino; falta de 

conhecimento a respeito das metodologias ativas; falta de formação continuada que 

aborde metodologias ativas como tema; formação da maioria dos professores em cursos 

que não são voltados para o ensino e falta de complementação pedagógica para lecionar.  

Outro ponto observado foi sobre a formação dos professores do ensino superior 

da FADIP, a maioria dos docentes possuem graduação em bacharelado, com titulação de 

mestre e doutores. È muito importante que haja uma maior preparação dos docentes 
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durante sua formação, tenham disciplinas que abordem a área pedagógica para que 

possam ser preparados para lidar com as mudanças que estão sendo necessárias nos 

cursos da saúde, no qual preconiza a utilização de metodologias ativas, para que o 

protagonismo seja do estudante, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

A utilização de diferentes estratégias de ensino baseadas nas metodologias ativas 

demonstram aspectos positivos na transformação do discente, pois o motiva a promover 

o seu próprio aprendizado, tornando-o mais crítico, reflexivo, criativo e percebem que a 

nova aprendizagem é um instrumento significativo e necessário para ampliar suas 

habilidades, possibilidades e caminhos para prática profissional. Outro aspecto que deve 

ser considerado é o estreitamento do relacionamento entre o discente e o docente, no 

qual o último passa a ser facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 

A estratégia de ensino mais utilizada pelos docentes do curso de Farmácia da 

FADIP foi aula expositiva dialogada, mas outras estratégias de ensino também foram 

muito utilizadas, mesmo por aqueles que disseram não utilizar ou desconhecer 

metodologias ativas, o que leva a entender que os professores fazem uso das 

metodologias ativas, mas não a reconhecem como tal. Outro ponto positivo é a do 

reconhecimento da maioria dos professores da importância de se utilizar essas 

estratégias e o benefício trazido por elas para o processo de ensino-aprendizagem. 

O emprego de metodologias ativas é uma necessidade, pois as DCNs exigem a 

utilização dessas estratégias, fundamentando-se nos benefícios trazidos ao processo de 

ensino-aprendizagem, ficou demonstrado em vários estudos que a retenção do 

conhecimento pode ser maior e com muito mais aplicabilidade na rotina prática da 

profissão. É preciso que o ensino em saúde adote metodologias que favoreçam o 

desenvolvimento crítico, reflexivo, criativo e que os estudantes tenham participação 

ativa na construção do conhecimento, sendo dessa forma protagonista do ensino. 

Este trabalho pretende contribuir para a prática pedagógica ao oferecer um guia 

de estratégias de ensino baseado nas metodologias ativas, já que muitos docentes 

declararam que faltam cursos práticos sobre as estratégias de ensino. Este guia poderá 

ser utilizado pelos docentes para ajudá-los na elaboração do planejamento de suas aulas, 

por apresentar o passo a passo de cada estratégia.  
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APÊNDICE A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “O uso de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem: a experiência do Curso de Farmácia de 

uma Instituição de Ensino Superior mineira”. O objetivo da pesquisa é analisar as 

opiniões dos professores do Curso de Farmácia da Faculdade Dinâmica do Vale do 

Piranga sobre o uso das metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem. A 

justificativa da pesquisa incide na produção de conhecimentos e informações para 

orientar os professores do Curso de Farmácia a utilizarem as metodologias ativas, 

materializados em um guia de orientação que consiste no produto educacional da 

pesquisa.  

Informamos que sua participação é voluntária e que em nenhum momento da 

pesquisa você será identificado(a) e seu anonimato será preservado por questões éticas. 

Os dados coletados são confidencias e serão usados exclusivamente para fins de estudos 

acadêmicos. A qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento, sem penalização alguma. Informamos ainda, que você terá o prazo que 

julgar necessário para a leitura e análise deste TCLE, bem como para decidir sobre sua 

participação na pesquisa antes de assiná-lo. 

Sua participação se dará por meio de preenchimento de um questionário 

estruturado, com 30 questões, abertas e fechadas. Será respondido presencialmente, em 

dia e horário escolhidos por você, na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga ou em 

outro local de sua escolha. O pesquisador acompanhará a aplicação do questionário e te 

dará o suporte, em caso de dúvida. Antes de responder as questões, o pesquisador fará 

uma breve explicação dos objetivos e da metodologia da pesquisa. Caso tenha qualquer 

dúvida, você poderá interromper o pesquisador em qualquer momento que julgar 

necessário.  

A pesquisa envolve risco relativo a utilização do seu tempo e a fim de minimizar 

esta ocupação, o agendamento para aplicação do questionário ocorrerá em dia e horário 

escolhido e definido por você. Envolve ainda o risco do constrangimento, caso você 

relembre situações desconfortáveis de sua prática pedagógica e visando minimizar tal 

risco, poderá interromper o preenchimento do questionário, deixar de responder alguma 

questão, e, ou retomá-lo em outro momento, se assim desejar. Além disso, a aplicação 

do instrumento será feita em sala reservada e com privacidade na Faculdade Dinâmica 
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ou em outro local definido por você, onde se sinta mais à vontade. Envolve ainda o 

risco de exposição ao professor que não utiliza das metodologias ativas, tendo em vista 

que o resultado da pesquisa irá apontar um quantitativo referente ao uso destas 

metodologias, o que no contexto institucional poderá gerar algum constrangimento. 

Será garantido o anonimato no preenchimento do instrumento, pois os respondentes irão 

depositar o questionário em um envelope, lacrando-o em seguida. O pesquisador não 

fará leitura individual dos questionários, de modo a não fazer a identificação do 

respondente. Caso você requeira assistência psicológica e, ou pedagógica, esta será 

oferecida pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Faculdade Dinâmica, em 

dias e horários previamente agendados. Esta assistência ocorrerá pelo tempo que o 

pedagogo e, ou psicólogo do setor julgar necessário. Vale dizer que o NAP é um órgão 

da FADIP que realiza atendimento a discentes, docentes e colaboradores da Instituição. 

Os benefícios identificados com sua participação serão o recebimento de um 

guia de orientação acerca das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, elaborado a 

partir da pesquisa. Dessa forma, o material poderá contribuir com o crescimento 

profissional e o aprendizado de novos métodos de ensino.  

Vale dizer que sendo a sua participação voluntária, esta não prevê custos e 

ganhos financeiros. No entanto, fica garantido o ressarcimento de eventuais 

despesas/custos decorrentes da participação na pesquisa, assim como garantido o direito 

à indenização, diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa e à assistência 

imediata e integral de acordo com a determinação do profissional de saúde, para 

atendimento de eventuais complicações e danos decorrentes direta e indiretamente da 

pesquisa. O ressarcimento será feito por meio de depósito identificado, em moeda 

corrente, na conta do participante, este inclui apenas as despesas que você assumiu com 

a participação na pesquisa e que não teria se não participasse do estudo. 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa, após sua conclusão, ficarão sob 

a guarda do pesquisador por um período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, após isto serão 

destruídos ou mantidos na Instituição. 

Em caso de dúvida em relação à pesquisa, entre em contato com a pesquisadora 

Josiana Tavares Silva Santos, discente vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, Mestrado Profissional, cujo 

contato poderá ser pelo telefone (31) 995038803, e-mail: josianatavares@gmail.com e 

endereço: Rua Joaquim Machado Guimarães, nº 1, Rasa, Ponte Nova, 35430-304, de 

segunda à sexta-feira, no horário de 14 horas às 18 horas, ou com a pesquisadora 

mailto:josianatavares@gmail.com


77 

 

 

responsável, professora Dra. Bárbara Lima Giardini, telefone (31) 987984268, e-mail: 

barbaragiardini@yahoo.com.br, endereço: Rua José Otaviano Vieira Mosqueira, nº 200, 

apto 201, Recanto das Pedras, Ponte Nova, CEP: 35430593, de segunda à sexta-feira, 

no horário de 14 horas às 18 horas. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da FADIP. O Comitê é formado por um grupo de pessoas 

que têm por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua 

integridade e dignidade e assim, contribuir para que sejam seguidos padrões éticos na 

realização de pesquisas. Entre em contato com o CEP-DINÂMICA pelo telefone (31) 

3817-2010, ramal 228, de segunda a quinta-feira, de 14 horas às 17 horas e na sexta-

feira de 13 horas às 16 horas, ou pelo e-mail: cep@faculdadedinamica.com.br, ou pelo 

endereço: Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), Rua G 205, Bairro Paraíso, 

Ponte Nova- MG - CEP: 35.430-302. 

Eu, _____________________________________________________________, 

nacionalidade ___________________________________, estado 

civil_______________, profissão________________________________________, 

portador do documento de identidade _____________________________, CPF 

_______________________________, fui informado dos objetivos da pesquisa “O uso 

de metodologias ativas de ensino-aprendizagem: a experiência do Curso de Farmácia de 

uma Instituição de Ensino Superior mineira”, de maneira clara e detalhada. Esclareci 

todas as minhas dúvidas e sei que se eu desejar, a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão em participar da pesquisa. Declaro que 

concordo em participar da pesquisa, autorizo a publicação futura dos dados obtidos com 

a mesma e declaro ainda que recebi uma via original deste Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido. 

Ponte Nova _______, de ______________________ de 2018. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_______________________    _______________________ 

Josiana Tavares Silva Santos    Bárbara Lima Giardini 

Pesquisadora      Pesquisadora Responsável 

mailto:cep@faculdadedinamica.com.br
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APÊNDICE B  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

Bloco A - Perfil Pessoal e Profissional 

1 – Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

2 – Idade: 

(   ) Até 20 anos 

(   ) 21 – 30 anos 

(   ) 31 – 40 anos 

(   ) 41 – 50 anos 

(   ) acima de 51 anos 

3 – Formação em nível superior (graduação): 

(   ) Farmácia 

(   ) Outra graduação: __________________________________________________ 

4 – Formação em nível superior (pós-graduação): 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Mestrado Profissional 

(   ) Doutorado 

5 – Tempo de experiência profissional na docência do ensino superior: 

(   ) de 0 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos 

(   ) de 11 a 15 anos 

(   ) de 16 a 20 anos 

(   ) de 21 a 25 anos 

(   ) acima de 26 anos 

6 – Regime de Trabalho como docente no ensino superior: 

(   ) Horista 

(   ) Parcial 

(   ) Integral 

7 - Exerce outra ocupação profissional? 

(   ) Não. 

(   ) Sim. Qual? ________________________________________________________ 
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8 – Qual(is) o(s) curso(s) de graduação em que você leciona neste semestre 

(2018/2)? 

(   ) Farmácia 

(   ) Enfermagem 

(   ) Fisioterapia 

(   ) Nutrição 

(   ) Medicina 

(   ) Administração 

(   ) Contabilidade 

(   ) Direito 

(   ) Outros ______________________________ 

9 – Qual o número de disciplina(s) você leciona no ensino superior neste semestre 

(2018/2)? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 

(   ) 6 ou mais 

10 - No total, em quantas turmas você leciona neste semestre (2018/2)? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 

(   ) 6 ou mais 

11 - No total, quantos alunos você tem no ensino superior neste semestre (2018/2)? 

(   ) menos de 20 alunos 

(   ) de 21 a 40 alunos 

(   ) de 41 a 60 alunos 

(   ) de 61 a 100 alunos 

(   ) acima de 101 

12 - Quantidade de cursos de formação continuada de professor que você 

participou no ano de 2018: 
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(   ) 0 (zero) 

(   ) 1 a 3 

(   ) 4 a 6 

(   ) 7 a 10 

(   ) acima de 10 

 

Bloco B – Metodologias Ativas  

13 – Você já participou de algum curso/evento/formação que abordou o tema 

metodologias ativas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

14 – Você já ouviu falar em metodologias ativas de ensino? 

(   ) Não. Vá para a questão 18. 

(   ) Sim. 

15 – O que você ouviu dizer sobre metodologias ativas de ensino? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16 – Para você, as metodologias ativas para o processo de ensino-aprendizagem 

são: 

(   ) muito importante 

(   ) pouco importante 

(   ) sem importância 

Justifique: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

17 – Você já utilizou alguma estratégia de ensino no âmbito das metodologias 

ativas no Curso de Farmácia? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Se sim, conte a sua experiência:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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18 – Qual(is) estratégia(s) de ensino você já utilizou/utiliza em suas aulas no Curso 

de Farmácia? Admite-se mais de uma resposta. 

(   ) aprendizagem baseado em problemas 

(   ) seminário 

(   ) debate 

(   ) aula expositiva dialogada 

(   ) mapas conceituais 

(   ) projetos 

(   ) artigos científicos 

(   ) sala de aula invertida 

(   ) estudo de caso 

(    ) simulações 

(    ) Outras. ____________________________________________________________ 

(     ) Nenhuma delas. 

19 – Qual a estratégia de ensino você mais utiliza em sala de aula? Assinale apenas 

uma alternativa. 

(   ) aprendizagem baseado em problemas 

(   ) seminário 

(   ) debate 

(   ) aula expositiva dialogada 

(   ) mapas conceituais 

(   ) projetos 

(   ) artigos científicos 

(   ) sala de aula invertida 

(   ) estudo de caso 

(    ) simulações 

(    ) Outras. ____________________________________________________________ 

20. Caso você utilize metodologia ativa de ensino, fale sobre a maneira como ela é 

aplicada por você. Caso não utilize, passe para a questão 26.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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21 – Quando utiliza alguma estratégia de ensino da metodologia ativa, o resultado 

do processo de ensino-aprendizagem é? 

(   ) satisfatório 

(   ) insatisfatório 

Explique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

22 – Você se sente motivado quando utiliza metodologias ativas de ensino? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

23 – Na sua opinião, os estudantes se sentem motivados para aprender quando são 

utilizadas estratégias de metodologias ativas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

24 – Para você, o uso de metodologias ativas contribui para o processo ensino-

aprendizagem? 

(    ) Sim 

(     ) Não 

Como você percebeu isto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

25 – Você tem dificuldade(s) para aplicar as metodologias ativas em sala de aula? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

26 – No que tange às dificuldades para aplicação das metodologias ativas, você 

pode dizer que: (Admite-se assinalar mais de uma resposta) 

(    ) Não possui 

(     ) falta o domínio de conhecimentos sobre a utilização das metodologias ativas 
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(    ) é difícil trabalhar com metodologias ativas na(s) disciplina(s) que leciono 

(    ) sinto os alunos desinteressados pela abordagem das metodologias ativas 

(    ) tenho dificuldade em planejar aulas utilizando estratégias de ensino ativo 

(    ) não tenho segurança para utilizar metodologias ativas 

(    ) falta recursos materiais 

(    ) falta incentivo da Coordenação de Curso 

(   ) outras dificuldades. ___________________________________________________ 

(    ) não tenho interesse em aplicar metodologias ativas. Caso tenha assinalado apenas 

esta opção, vá para a questão 30. 

27 – Na sua opinião é possível utilizar metodologias ativas em todas as disciplinas 

que você leciona? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

28 – Para você é possível utilizar metodologias ativas em todas as aulas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

29 – Na sua opinião, o que é preciso para o professor utilizar metodologias ativas 

em sua prática pedagógica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

30 – Outros comentários sobre metodologias ativas que você deseja fazer: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D  

TERMO DE ANUÊNCIA DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

(NAP) 
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6 DISCUSSÃO SOBRE O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E 

APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste momento, apresenta-se um breve relato sobre o processo de 

desenvolvimento e aplicação do produto educacional, uma das exigências para a 

conclusão do curso e obtenção do título de Magister Scientiae, no âmbito do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente do PROCISA-FADIP. 

A ideia de construção do produto surgiu após verificar a necessidade de 

informar, de maneira objetiva e resumida, algumas estratégias de ensino no âmbito das 

metodologias ativas que podem ser utilizadas nas aulas. Assim, pretendeu-se indicar, 

com clareza, o objetivo, as formas e momentos de utilização, o papel do professor, o 

papel do aluno e a forma de avaliação. Isto posto, os conhecimentos adquiridos ao longo 

da pesquisa de mestrado se materializaram em um produto que aborda diferentes 

estratégias de ensino, no âmbito das metodologias ativas. 

O quadro 1 a seguir apresenta informações gerais sobre o produto educacional 

vinculado à presente pesquisa.  

 
 

Quadro 1. Dados sobre o Produto Educacional 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O que é o produto? Guia de Estratégias de Ensino baseados nas metodologias 

ativas 

Qual o seu objetivo? Orientar os professores para o uso de metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem 

A quem se destina? Professores participantes da pesquisa 

Para que serve? Disponibilizar informações sobre o planejamento, 

desenvolvimento, avaliação de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. 

Como será custeado? Financiamento próprio 

Como será distribuído? Impresso e digital (via e-mail) 

Como será avaliado? O feedback da utilização do produto será obtido em uma 

reunião de Colegiado do Curso de Farmácia da FADIP. 

Fonte: Elaboração Própria 
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Para a construção do produto, o primeiro passo foi a realização da pesquisa 

bibliográfica acerca do uso de metodologias ativas no ensino superior. Este estudo, 

possibilitou adquirir informações sobre diferentes estratégias didáticas, bem como 

elencar quais delas iriam compor o Guia. Foram escolhidas as seguintes estratégias:  

1) Aprendizagem baseada em problemas (ABP); 

2) Aula expositiva dialogada. 

3) Estudo de caso 

4) Grupo de verbalização e de observação (GO/GV), 

5) Júri simulado; 

6) Mapa conceitual; 

7) Philips 66; 

8) Sala de aula invertida; 

9) Seminário; 

10) Tempestade cerebral; 

 

A seguir, apresenta-se o produto educacional decorrente desta dissertação.  
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