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RESUMO 
 
 
 
O profissional de saúde, entre eles o Fisioterapeuta, presente no mercado atual 

é exposto a um cenário desafiador: aplicar um vasto conhecimento que foi 

repassado de forma segmentada e utilizar isso de forma integrativa. As 

vertiginosas transformações das sociedades contemporâneas têm colocado em 

questão, de modo cada vez mais incisivo, os aspectos relativos à formação 

profissional. Este debate ganha contornos próprios no trabalho e na formação 

em saúde, na medida em que a indissociabilidade entre teoria e prática, o 

desenvolvimento de uma visão integral do homem e a ampliação da concepção 

de cuidado torna-se premente para o adequado desempenho profissional. 

Nesse contexto as metodologias ativas (MA) surgem como uma possibilidade 

de clarear esse cenário. Entende-se Metodologias Ativas por um conjunto de 

técnicas que visem ao aluno refletir sobre determinada problemática, 

ressignificando suas descobertas. Assim o objetivo deste trabalho foi analisar a 

percepção dos alunos quando submetidos a metodologias ativas no processo 

de ensinar e de aprender da disciplina de Anatomia Humana do curso de 

Fisioterapia do CCS da UNIVALI, nos dois semestres de 2011. Este estudo 

classifica-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, com viés na pesquisa-

ação e com base em grupos fechados. Aos alunos foi solicitado que 

respondessem um questionário e a participar de um grupo focal acerca dos 

temas que fundamentam esse trabalho. Após a conclusão deste trabalho, pela 

análise dos questionários e do grupo focal, fica evidente que houve um 

diferencial extremamente positivo para a aprendizagem desses alunos, pois 

nos seus depoimentos há evidências que denotam essa questão, evidências 

essas que focaram fortemente a forma como o professor abordou e apresentou 

os conteúdos propostos como fator determinante para aprender não apenas e 

disciplina de Anatomia Humana, mas a ser um bom profissional da área da 

Saúde. 

 
 



ABSTRACT 
 

 

Health professionals, including Physical Therapists, in this current market, are 

exposed to a challenging scenario: applying a vast knowledge that has been 

passed on in a segmented form, and using it in an integrated way. The dizzying 

transformations taking place in contemporary society have raised increasingly 

important questions regarding aspects related to professional training. This 

debate takes shape in the work and training of health professionals, to the 

extent that the inseparability of theory and practice, the development of a 

holistic view of man, and the expansion of the concept of healthcare, become 

topics of paramount importance for adequate professional performance. In this 

context, active methodologies (MA) emerge as a possibility for clarifying this 

scenario. Active Methods are understood as a set of techniques that encourage 

students to reflect on certain issues, giving new meaning to their findings. Thus, 

the aim of this study was to analyze the perceptions of students submitted to 

active methods in the teaching-learning process in the discipline of Human 

Anatomy of the Physiotherapy program of the CCS (Center for Health Science) 

at UNIVALI, in both semesters of 2011. This study is classified as qualitative 

research, with bias towards action research and based on closed groups. The 

students were asked to answer a questionnaire and participate in a focus group 

to discuss the issues underlying this work. Upon completion of the work, the 

analysis of questionnaires, and the focus group, it was evident that there was 

an extremely positive difference in the learning of these students, as there was 

evidence in their statements that reveal this issue; evidence that focuses 

heavily on the way in which the teacher addressed and presented the proposed 

contents as a determining factor not only for learning the discipline of Human 

Anatomy, but also for becoming a good Health professional. 
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PREÂMBULO 

 

 

Quando surgiu a primeira oportunidade de dar aulas eu acabara a 

graduação em fisioterapia e depois de 5 anos morando em Balneário 

Camboriú/SC estava de volta a minha cidade natal: Água Doce, no meio oeste 

do estado de Santa Catarina. A expectativa era grande por iniciar minha 

carreira como Fisioterapeuta. Era o ano de 2001. Ao mesmo tempo a 

oportunidade de iniciar também uma carreira docente se apresentava de 

maneira incólume a minha frente. Literalmente, pois o Colégio onde ministraria 

as aulas era em frente à clínica de Fisioterapia onde eu trabalharia.  

O convite surgiu quando o professor da disciplina de Química, que era o 

mesmo da disciplina de Biologia para algumas turmas teve que se afastar em 

caráter emergencial, na iminência de começar o ano letivo. Meu nome foi então 

avaliado e aprovado pela direção do colégio para assumir as disciplinas. De 

repente estava fazendo parte do contingente de professores do colégio onde 

havia estudado da 1ª série do primário até a 1ª série do ensino médio. Logo 

percebi que não seria tarefa fácil. Como primeira experiência, me deparei com 

uma turma de 1º ano do ensino médio noturno, com 45 alunos, com idades que 

variavam entre 14 e 22 anos, com a incumbência de ensinar química.  

Munido de muito estudo e de exemplos de metodologias de ensino de 

professores que eu tive iniciei minha carreira docente. Como eu imaginava foi 

difícil, mas ao mesmo tempo produtivo. A experiência durou dois bimestres e 

então fui convidado a retornar ao litoral para atuar como Fisioterapeuta. Esse 
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novo convite foi aceito prontamente, já que as barreiras geográficas tornavam 

difícil a continuidade nos estudos.  

De qualquer forma o vírus de ser professor já havia me contaminado. 

Muito por conta de ser uma continuidade no trabalho que vi minha mãe 

realizando durante mais de trinta anos. Quando retornei a Balneário Camboriú 

não havia qualquer possibilidade de realizar esse desejo latente de ser 

professor. Mas o destino mais uma vez se encarregaria de eliminar as barreiras 

e a oportunidade surgiu.  

Em visita que estava realizando na UNIVALI para arrecadar documentos 

da época em que fora monitor, visitei as dependências do curso de Fisioterapia 

no qual havia me formado cerca de três anos antes. O curso estava num 

período de mudanças e alguns docentes estavam se desligando 

temporariamente do curso para irem em busca de formação em nível de 

mestrado. Isso fez surgir uma vaga na Disciplina de Fisioterapia Preventiva. 

Pelo bom histórico na graduação fui convidado para assumir a parte prática 

dessa disciplina para compor o quadro docente do curso. A coordenação foi 

muito clara e precisa em afirmar que se tratava de um contrato temporário, ou 

seja, com data para se encerrar. Esse detalhe era o que menos importava. 

Queria “ser professor” outra vez.  

O tempo passa muito rápido, quando fazemos um trabalho empolgado e 

feliz,comigo não foi diferente: Dezembro chegou, findando o semestre. Eu 

sabia que, apesar do bom trabalho executado, não poderia continuar. Mais 

uma vez a oportunidade surgiu. Como o professor que havia saído para o 

mestrado não pode voltar às suas atividades, fui convidado a permanecer com 

a disciplina e, além disso, outras lacunas precisavam ser preenchidas no curso. 



 12

Outro semestre se passou e cada vez mais sabia que podia não apenas “estar 

professor”, mas “ser” um deles. Eis que surgiu o fator determinante: um 

processo seletivo interno para o curso de Fisioterapia. O desfecho da história 

perdura até hoje. Sou professor de Anatomia não apenas para o curso de 

Fisioterapia, mas também para os cursos de Nutrição, Educação Física, 

Cosmetologia e Estética e outros cursos da área da saúde.  

Desde aquela primeira aula de química, passando pela primeira aula de 

Anatomia uma questão já se fazia evidente na minha cabeça: como se formam 

os professores? Com o passar do tempo e o acumular de experiências como 

docente pude perceber que essa questão não era só minha, mas de toda uma 

legião de técnicos que se tornam professores pelos mais diversos caminhos. 

A formação docente tem sido tema de pesquisas que evocam a opinião 

de alunos, professores, administradores e coordenadores da área da 

Educação. Historicamente disciplinas do chamado ciclo básico no qual se 

inserta a Anatomia são ministradas de forma a repetir fórmulas pelas quais o 

conhecimento foi passado aos atuais professores. Estes se tornaram 

professores por força de suas atividades profissionais.  

O professor pesquisador começa a despertar em mim, e eu não vejo 

alternativa a não ser buscar mais conhecimento. Muito mais do que pesquisar, 

eu queria vasculhar a bibliografia em busca de respostas a essas inquietações, 

que todos os dias permeavam meu cotidiano enquanto professor e sujeito 

desta realidade. Isso me levou a ingressar no mestrado, tentando minimizar 

estas inquietações, que “formigam” na alma deste professor, que busca muito 

mais do que apenas fazer uma boa aula, mas quer ir além. Contribuir para a 

formação dos futuros profissionais da área da saúde, tornando-os sujeitos 
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éticos e comprometidos com a profissão, satisfazendo não apenas suas a 

carreiras, mas sobretudo seus pacientes. 

Sei que ser um bom professor é muito mais do que apresentar uma 

didática coerente, uma aula interessante e motivadora. Portanto, todos os dias 

busco esta ciência do “fazer melhor” para no final do dia, poder dizer:  dever 

comprido! 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

“Uma teoria é como uma caixa de 
ferramentas. Nada tem a ver com o 
significante... É preciso que sirva, é 
preciso que funcione. E não para si 
mesma. Se não há pessoas para 
utilizá-la, a começar pelo próprio 
teórico que deixa então de ser 
teórico, é que ela não vale nada ou 
que o momento ainda não chegou” 
(Foucault)1.  

 
 

As vertiginosas transformações das sociedades contemporâneas têm 

colocado em questão, de modo cada vez mais incisivo, os aspectos relativos à 

formação profissional. Este debate ganha contornos próprios no trabalho como 

a área da saúde, na qual a Fisioterapia está inserida. O ensino na área da 

saúde tem sido pautado em metodologias conservadoras ou tradicionais, o que 

promove um conflito com as necessidades destes profissionais, no caso o 

Fisioterapeuta. O conflito se instala na medida em que esse profissional se 

depara com a realidade social onde seu trabalho será inserido em função do 

modelo de ensino e aprendizagem a que foi submetido. Na área da saúde a 

relação entre objeto de trabalho e agente executor do trabalho se torna 

fundamental para o sucesso da intervenção, pois se explicita uma relação que 

envolve o ser humano num todo indissociável que se coloca numa condição 

desfavorável, pela presença da doença, da dor, da disfunção, da incapacidade.  

 

                                                 
1
 FOCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. (Trad. Márcio Alves da Fonseca e Salma T 

Muchail). 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.p.11 
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Podemos ainda citar que as características do meio social, político e 

econômico, em constante mutação, no qual o profissional da saúde atua, 

influenciam de maneira decisiva na elaboração e constituição do aprendizado 

no ensino superior. Esses parâmetros nos levam a analisar aplicação da 

metodologia ativa como uma concepção educativa que estimula processos de 

ensino-aprendizagem crítico-reflexivos no qual o educando participa e se 

compromete com seu aprendizado. Pois o método propõe a elaboração de 

situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno com a 

realidade; a reflexão sobre problemas que geram curiosidade e desafio; a 

disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções; a 

identificação e organização das soluções hipotéticas mais adequadas à 

situação e a aplicação dessas soluções2. 

Portanto, parece imperativo realizar alterações nos currículos destes 

cursos para dar resposta aos requerimentos e necessidades da sociedade. A 

lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 define como 

finalidade do ensino superior o estímulo ao conhecimento dos problemas do 

mundo atual (nacional e regional) e a prestação de serviço especializado à 

população, estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade. Esses 

princípios são reafirmados pelas Diretrizes Curriculares de forma a atender às 

demandas do Sistema Único de Saúde, ou seja, ao processo de ensinar e de 

aprender não cabe mais o modelo tecnicista e cartesiano adotado desde o 

início da história da universidade, marcadamente no ensino da área da saúde.  

                                                 
2
 SOBRAL, Fernanda Ribeiro; CAMPOS, Claudinei José Gomes.  Utilização de metodologia 
ativa no ensino e assistência de enfermagem na produção nacional: São Paulo: Rev Esc 
Enferm USP. 2012; 46(1):208-18. Disponível em: www.ee.usp.br/reeusp/ p.209. 
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Uma reengenharia estrutural que prepare o futuro profissional para essa 

realidade. Esse movimento envolve além da modificação curricular, uma 

modificação na prática docente. 

Outra ideia que aponta nesse sentido, segundo Teófilo3 é a necessidade 

da teoria da sala de aula estar articulada à realidade, ao universo da prática, 

tentando justificá-la e explicá-la gerando ferramentas para compreendê-la. Ao 

fazê-lo, gerar mecanismos para modificá-la. Por definição é tornar o aluno 

sujeito e cidadão. 

 Já a pedagogia da problematização tem seus fundamentos teórico-

filosóficos sustentados no referencial de Paulo Freire. É um modelo de ensino 

comprometido com a educação libertadora, que valoriza o diálogo, desmistifica 

a realidade e estimula a transformação social através de uma prática 

conscientizadora e crítica. Neste caso, os problemas estudados precisam de 

um cenário real, para que a construção do conhecimento ocorra a partir da 

vivência de experiências significativas4  

No contexto das ciências que norteiam e fundamentam os cursos da 

área da saúde, inclusive a Fisioterapia, a Anatomia Humana tem lugar de 

destaque, já que a prática das profissões que lidam com o ser humano nas 

suas mais diferentes nuances, quando o conceito envolvido é a saúde, exige 

elementos integrativos que boa parte dos cursos visa nos seus planos político-

pedagógicos, mas que apresentam uma certa dificuldade em incorporar ao dia-

a-dia da sala de aula.  

 

                                                 
3 TEÓFILO, T.J.S.; DIAS, M.S.E. Teachers’ and students’ notions regarding teaching learning 

methodologies: analysis on the case of the nursing course at the State University of Vale do 
Acaraú, in Sobral, Ceará. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.13, n.30, p.137-51, jul./set. 
2009 . 

4 op. Cit. Sobral. p. 209/210 
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Pudemos observar que quanto ao modelo de avaliação, acaba sendo 

conivente essa “não incorporação” da realidade ao solicitar do aluno repetição 

de conceitos e nomenclaturas, sem levar em consideração a aplicação desse 

conhecimento no ambiente em que o indivíduo (paciente) está inserido, sem 

levar em conta o histórico do próprio aluno, enquanto sujeito de suas 

experiências e mecanismos de aquisição e dos diferentes saberes. Para Cyrino 

e Toralles5, há um reconhecimento internacional da necessidade de mudança 

na educação de profissionais de saúde frente à inadequação do aparelho 

formador em responder às demandas sociais. 

 Abordamos também a aprendizagem baseada em problemas que por 

sua vez, é uma abordagem onde os estudantes lidam com problemas, 

previamente elaborados, em pequenos grupos, com a supervisão de um tutor. 

Os problemas são, geralmente, descrições de um fenômeno ou evento a ser 

analisado pelo grupo, usando, inicialmente, o conhecimento prévio. A partir daí, 

os estudantes procuram entender os processos subjacentes, surgindo as 

interrogações. Essas constituem os objetivos do aprendizado e servirão como 

conteúdo de estudo individual e coletivo6. 

 Problematizar significa serem capazes de responder ao conflito 

intrínseco que o problema   traz  o  que  leva  (ou deveria levar)  a  um  ciclo  de  

 

                                                 
5
 CYRINO, E.G.; TORALLES-PEREIRA, M.L. Trabalhando com estratégias de ensino-
aprendizado por descoberta na área da Saúde: a problematização e a aprendizagem baseada 
em problemas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 2004. p. 780-788. 

6 BATISTA, Nildo;  BATISTA, Sylvia Helena; et all. O enfoque problematizador na formação de 
profissionais da saúde. São Paulo: Revista Saúde Publica, 2005.  
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AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO, ressignificando os processos de ensinar e 

aprender de forma a elucidar ou esclarecer7, segue: 

 

• A maneira como os estudantes aprendem e quais habilidades cognitivas e 

afetivas seriam adquiridas; 

• A escola é o local de lidar com as contradições sociais e problematizar a 

realidade; 

• A decisão do que saber e do que fazer depende das necessidades sociais 

vividas; 

• Superar a dicotomia “trabalho intelectual e trabalho manual”; 

• Formar o homem pelo e para o trabalho.  

 

 Ou simplesmente: 

• Como, por que e quando se aprende; 

• Como se vive e sente a aprendizagem; 

• Quais as conseqüências do aprendizado sobre a vida do indivíduo. 

 

 Os elementos que mais evidenciam o que sejam as metodologias ativas 

são:  

• Instrumentos ativadores da integração ensino-serviço de saúde; 

• Ensino pela problematização; 

 

                                                 
7 MARIN, M. J. S. et al. Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das Metodologias Ativas 

de Aprendizagem. Revista Brasileira de Educação Médica 34 (1): 13-20, 2010.  
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Os aspectos tradicionais do ensino centralizam as ações no professor e 

enfatizam conhecimentos baseados em disciplinas isoladas. Percebendo essa 

realidade novas estratégias educacionais e metodologias de ensino que 

valorizem essas idéias deveriam ser propostas, gerando dessa forma alunos 

ativos e auto-dirigidos e que se dê maior ênfase na atuação sobre indivíduos e 

comunidades, que se atue de forma a promover a saúde e se previnam 

doenças e que se integrem os ciclos básico e profissionalizante, dessa forma 

desenvolvendo habilidades e atitudes, além de conhecimentos (competências). 

Assim aulas de Anatomia, dentro do contexto das MA8’s ganham dinamismo 

com a aplicação de estratégias como o uso de equipamentos como a 

eletromiografia, entre outros. Além disso, foram propostos diferentes métodos 

para um mesmo diagnóstico, o que fez os acadêmicos pesquisarem algumas 

informações com outros acadêmicos que já estagiam, com outros professores 

e alguns profissionais fora do campus 

Não queremos aqui resolver todos os problemas da educação superior, 

não é a finalidade desta pesquisa, mas em se tratando de uma pesquisa que 

busca ir além do cotidiano da sala de aula, passando pela atuação do “bom 

professor” não podemos nos furtar a tentar responder alguns questionamentos 

tais como:  

Como formar esse aluno cidadão? Como torná-lo consciente da sua 

função como profissional da área da saúde e competente na prática 

profissional? De que maneira poderíamos influenciar a práxis deste indivíduo 

para que conceitos como integralidade, equidade e universalidade façam parte 

dos objetivos de toda e qualquer intervenção deste futuro profissional? Como 

                                                 
8
 Metodologias Ativas 
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produzir uma aula efetivamente interessante do ponto de vista motivacional 

para esses futuros profissionais? Qual o caminho mais indicado quanto às 

metodologias aplicadas? Esperamos ao longo da pesquisa, encontrar as 

respostas dessas questões o que trará consigo todo o contexto de 

desenvolvimento humano, social e político que se encerra dentro de cada 

pessoa, profissional da saúde ou usuária do serviço de saúde. Esse cidadão 

formado dentro desse novo contexto se tornará crítico de sua realidade, estará 

inserido no seu microcosmo e na realidade do macrocosmo do qual faz parte. E 

principalmente terá a consciência de que suas ações repercutem de forma 

determinante no rumo que segue a sociedade contemporânea e que servirá às 

gerações vindouras. 

As prerrogativas que o Ministério da Saúde e também do Ministério da 

Educação tem em relação ao ensino (aprendizagem) e a formação de 

profissionais da área da saúde diz que esta (formação) deve ser pautada nos 

princípios do Sistema Único de Saúde: integralidade, equidade e 

universalidade. Isso exige elementos estruturais e políticos dos cursos da área 

da saúde, explicitados nos seus projetos políticos-pedagógicos e também na 

estrutura curricular. A intenção é formar alunos-cidadão. Conscientes e críticos 

da sua realidade e aptos a interpretar esse contexto dentro da sua prática 

profissional e principalmente promover educação permanente em saúde. O 

fisioterapeuta tem papel destacado neste contexto já que atua de forma muito 

próxima ao dia-a-dia do paciente, seu microcosmo, ou seja, cenário ideal para 

se concretizar essas intenções9. 

                                                 
9
 BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. Meio ambiente e Saúde. Brasília: 1997. 
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 Quanto ao professor ou educador, deve ser um reconstrutor do 

conhecimento, um pesquisador, não só sob o ponto de vista da ciência e da 

tecnologia, mas também da humanização na educação. Precisa cuidar da 

aprendizagem do aluno e da formação crítica e criativa de um cidadão10, e isso 

se aplica ao professor-fisioterapeuta. 

 Também no caso do ensino da Fisioterapia o protagonista é o  

professor-fisioterapeuta, pois este tem o dever de ser o profissional que torna a 

aprendizagem relevante em relação às expectativas dos alunos, nesse 

contexto está inserida a maneira como cada um de nós ensina está 

dependente daquilo que somos como indivíduos quando exercemos o 

ensino11”. 

 Abordamos as questões relativas ao perfil dos profissionais da educação na 

área da saúde ao que analisamos, com base nos relatos dos entrevistados, e 

percebo tratar-se de uma realidade a qual faço parte em muitos aspectos. 

Principalmente quando a pesquisa aponta para a evidência de que não houve (e 

não há), preparos sistemáticos, intencionais para as profissões docentes, que há 

influência familiar nas escolhas, como foi o meu caso. Outra constatação segundo 

Castanho12, é que são considerados bons professores na visão dos seus 

entrevistados aqueles que tinham domínio da matéria a ser ensinada e aqueles que 

apresentavam  uma  postura  que  extrapolava  o  próprio  domínio  específico  do  

 

                                                 

10 MITRE, S.M. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em 
saúde: debates atuais. Revista Ciência & Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva. 2007.    

11 CASTANHO, Maria Eugênia. Professores de ensino superior da área de saúde e sua prática 
pedagógica. Campinas: PUCCAMP – Interface – comunicação, saúde, educação. V6, n10, 
2002.  

12 Op. Cit.Castanho,p.56. 
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conhecimento. E conclui: o bom professor é entendido como educador atento à 

personalidade complexa do educando  

 Ao analisar as condições atuais do ensino superior, da estruturação dos 

currículos das instituições de ensino superior, da formação e atualização dos 

professores, dos alunos pertencentes à geração Y13 e principalmente as 

relações entre esses quatro tópicos e os objetivos que cada um destes tem, 

justifica-se o presente trabalho no sentido de relacionar melhor, esses 

elementos. Além disso, explicitar a consciência de que algo deva ser feito para 

melhorar a situação atual, a opinião dos alunos acerca da maneira com que 

são ministradas as aulas e como poderiam melhorar seu entendimento acerca 

das disciplinas e, a partir de inquietações que foram se avolumando durante 

minha experiência profissional como docente, surge assim a vontade de 

elucidar estes questionamentos, o que justifica a presente pesquisa. 

 O desenvolvimento de uma pesquisa requer um método claramente 

definido e comprovadamente eficaz. Desta forma é preciso entender o método 

(metodologia) como o conjunto de processos pelos quais se torna possível 

desenvolver procedimentos que permitam alcançar um determinado objetivo. 

De forma análoga se pode dizer que o método exercer para o pesquisador a 

mesma função do mapa para os viajantes. Uma estrutura metodológica bem 

definida é condição sine qua non para a realização de uma pesquisa científica. 

                                                 
13 Os jovens estão vivendo um momento impressionante: nasceram em um mundo com muitas 

possibilidades e novas tecnologias, que fazem com que a velocidade das mudanças se torne 
partes da vida. Contudo, há grandes desafios. Afinal os veteranos de hoje, que criaram este 
mundo fantástico, deixaram de lado os envolvimentos pessoais, fazendo com que o jovem 
tenha acesso a muitos recursos, mas não tenha modelos e referenciais confiáveis para seguir. 
A Geração Y está no seu melhor momento, basta ter paciência, principalmente com os 
veteranos que ainda ocupam o lugar que eles desejam. O jovem precisa saber que a fila vai 
andar, mas somente para quem estiver na fila. (Sidney Oliveira, 2011) 
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Fiorese14 ainda afirma que a ciência é, portanto, metódica. Pretende fornecer 

um modelo de realidade na forma de um conjunto de enunciados, que 

permitem obter explicações acerca de fenômenos e que são, além disto, 

suscetíveis de algum tipo de confirmação ou refutação, enfim de validação 

 A metodologia é a pesquisa qualitativa por indicação como mencionei, 

porem com o diferencial de ser uma pesquisa oral. Em se tratando de pesquisa 

relacionadas a percepção dos alunos, na abordagem do tema em questão, o 

registro foi realizado a partir das reuniões do grupo focal, quando foram 

utilizados aparelhos para gravação das discussões e posteriormente a 

transcrição, a textualização, a divulgação até a publicação ou arquivamento do 

material trabalhado. Na fase seguinte constituiu-se de um aprofundamento 

teórico-metodológico buscando delimitar o marco teórico da investigação via 

consulta bibliográfica. Para tal, utilizou-se de conceitos como: metodologias 

ativas, processo ensino-aprendizagem, estruturação curricular, entre outros, 

pois entendemos que a pesquisa qualitativa revela áreas de consenso 

(positivos ou negativos) nos padrões de respostas. Ela determina quais idéias 

geram uma forte reação emocional. Além disso, é útil em situações que 

envolvam o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas idéias. O presente 

relatório será formatado a partir da seguinte estrutura: 

 

 

 

 

                                                 
14

 FIORESE, Romeu. Metodologia da pesquisa: como planejar, executar e escrever um 
trabalho científico. João Pessoa: EDU, 2003. 
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Estrutura  

 

No primeiro capitulo - A universidade com agente institucional e o papel do 

professor – Busco contextualizar a questão universitária como a conhecemos, a 

partir de um processo que teve inicio na Idade Média, e que durante muito 

tempo foi tida como uma instituição de onde se esperava ações inovadoras e de 

vanguarda fortalecendo o papel do professor no contexto do ensino 

aprendizagem e suas metodologias vigentes.  

 No contexto de formação e auto-formação buscamos entender o 

professor universitário, a partir de uma reflexão mais profunda quanto a 

formação e profissionalização deste trabalhador da educação, pois como 

afirma Nóvoa15  não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 

inovação pedagógica sem uma adequada formação de professores. 

 Passando pelo histórico da Anatomia como ciência e disciplina, como 

processo de ensinar e aprender, sendo estes centralizados no professor. 

Quanto ao aluno cabia receber as informações que deveria saber repetir por 

força da memória.  

Na área da saúde, a discussão sobre o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem se faz presente na literatura desde a década de 1960. Realizar 

uma revisão sistemática da literatura, e buscar evidências para os efeitos da 

aprendizagem baseada em problemas na construção de competências de 

saberes Entender os resultados obtidos a partir dos trabalho realizados em 

equipe, observação de aspectos emocionais, sociais, legais e éticos no cuidado 

                                                 
15 NÓVOA, A. (coord). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote. 1992. 
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em saúde, e atitudes apropriadas em relação à saúde pessoal e bem-estar, em 

consonância com a revisão bibliográfica. 

 

No segundo capitulo - Metodologia da pesquisa – Apresento as questões 

referentes ao método, sendo que a própria natureza dos problemas é que 

determina, a escolha em função do tipo de problema estudado, o pesquisador 

investiga as etapas de exploração, decisão e descoberta. O desenvolvimento 

do estudo de caso possui três fases: a primeira, aberta ou exploratória; a 

segunda, mais sistemática e, a terceira, analítica e interpretativa sistemática 

dos dados e na elaboração do relatório. 

 Pretendo fornecer um modelo de realidade na forma de um conjunto de 

enunciados, que permitem obter explicações acerca de fenômenos e que são, 

além disto, suscetíveis de algum tipo de confirmação ou refutação, enfim de 

validação. 

 Os dados coletados são predominantemente descritivos, levando em 

conta o fato de que o material obtido nestas pesquisas é predominante em 

descrições de pessoas, situações, fatos; inclui transcrições de entrevistas e de 

depoimentos assim como vídeos, desenhos e extratos de diversos modelos de 

documentos. Comumente são usadas para subsidiar afirmações, depoimentos, 

que também possam justificar pontos de vista.  

 Neste capitulo também será contextualizado os sujeitos da pesquisa, 

detalhado os procedimentos de coleta de dados e os procedimentos para a 

tabulação e como resultado final a analise dos dados coletados.  
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No terceiro capitulo - Metodologias ativas no ensino da anatomia humana: 

impactos sob a percepção dos alunos – Observo que a prática pedagógica é 

complexa e intensa. Desta forma, analiso a percepção dos alunos quando 

submetidos a metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem da 

disciplina de Anatomia Humana através da estratégia metodológica proposta, o 

que foi muito significativo para mim enquanto professor universitário.  

 Após a aplicação das metodologias ativas no processo de aprendizagem 

dos graduandos em Fisioterapia e através dos instrumentos gerados para que 

esses acadêmicos manifestassem suas opiniões acerca da aplicação 

(comparação) entre o método tradicional do ensino da Anatomia Humana e 

quando se utilizam as metodologias ativas, estabelecendo assim,  algumas 

relações interessantes de como os alunos percebem o processo do ensino e da 

aprendizagem através de suas opiniões sobre um bom professor e uma boa 

aula.  

A dimensão que fala do professor como educador é uma evidência forte 

na concepção do que seja uma boa aula, já que demanda as relações 

emocionais entre os alunos e entre o professor e os alunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 

 

 

1. A UNIVERSIDADE COMO AGENTE INSTITUCIONAL E O PAPEL DO 

PROFESSOR 

 

 

1.1 A Universidade como instituição. 

 

 Neste capitulo abordamos a questão universitária como a conhecemos, a 

partir de um processo que teve inicio na Idade Média, e que durante muito tempo foi 

tida como uma instituição de onde se esperava ações inovadoras e de vanguarda 

fortalecendo o papel do professor no contexto do ensino aprendizagem e suas 

metodologias vigentes.  

 Essa instituição, no fim do século XX se vê numa crise sem precedentes em 

sua longa historia. Crise de identidade essa que abre portas para pressões por 

mudanças na sua estrutura e por conseqüência na sua função, gerenciadas por 

organismos internacionais, principalmente em países em desenvolvimento16. E é a 

partir desta época que nos deteremos, analisando as principais mudanças e as 

conseqüências que nortearam o ensino superior no Brasil.  

 

 

 

                                                 
16 MOROSINI e MOROSINI, 2010, pg. 
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 Nesse contexto Fávero17, analisa a participação do movimento estudantil, na 

década de 1960, e afirma que o mesmo se dá de forma muito densa, o que torna 

difícil analisar a história do movimento da Reforma Universitária no Brasil sem que 

seja levada em conta essa participação dos seminários e de suas propostas, pois 

fica evidente a posição dos estudantes, através da UNE, de combater o caráter 

arcaico e elitista das instituições universitárias. Nesses seminários são discutidas 

questões relevantes como: a) autonomia universitária; b) participação dos corpos 

docente e discente na administração universitária, através de critério de 

proporcionalidade representativa; c) adoção do regime de trabalho em tempo 

integral para docentes; d) ampliação da oferta de vagas nas escolas públicas; e) 

flexibilidade na organização de currículos. 

 A participação ativa dos estudantes,  caracterizada por intensos debates 

dentro das universidades e pelas manifestações de rua, vai exigir do Governo 

medidas no sentido de buscar “soluções para os problemas educacionais mais 

agudos, principalmente dos excedentes”. A resposta de maior alcance foi a criação, 

pelo Decreto nº 62.937, de 02.07.1968, do Grupo de Trabalho (GT) encarregado de 

estudar, em caráter de urgência, as medidas que deveriam ser tomadas para 

resolver a “crise da Universidade18”. 

 Esse GT – Grupo de Trabalho, elaborou um relatório final, quando promoveu a 

sensibilização da sociedade, que exigiu do governo medidas para o enfrentamento 

do problema da Reforma Universitária, como medida urgente. E acrescenta: o 

movimento estudantil, quaisquer que sejam os elementos ideológicos e políticos nele 

                                                 
17 FÁVERO, M. L. A. A UNE em tempos de autoritarismo. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1995, p. 29 
18 FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma 

Universitária de 1968.. Curitiba: Educar / Editora UFPR  n. 28, p. 08/36, 2006.  
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implicados, teve o mérito de propiciar uma tomada de consciência nacional do 

problema e o despertar enérgico do senso de responsabilidade coletiva19.  

Meneghle20, afirma que a idéia de que a instituição acadêmica tem uma 

função ou papel social a cumprir esteve presente desde a fundação das primeiras 

Universidades, no século XII, sendo fator de conflito e tensão no relacionamento 

desta com o Estado e a Sociedade e que no Brasil, a criação de IES21 sempre esteve 

associada à idéia de modernização. Inicialmente mantidas e controladas pelo 

Estado, elas atendiam a demandas pontuais de formação de mão-de-obra e foram, 

aos poucos, vinculadas ao ‘ideal’ de levar o país à ‘modernidade do primeiro mundo’ 

por promoverem o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia. A autora 

esclarece ainda que no Brasil o termo ‘Universidade’ é utilizado, freqüentemente, em 

referência ao conjunto das IES brasileiras, abarcando um conglomerado de 

instituições com diferentes características quanto ao desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, além de tamanho, fontes financiadoras, sistemas 

jurídicos.  

No entanto a reorganização do movimento estudantil, como a de outros 

grupos da sociedade civil, só irá se efetivar no final dos anos 70, com a abertura 

política e a promulgação da Lei da Anistia. Nas universidades públicas, após esta Lei 

se processa o retorno de vários professores afastados, compulsoriamente, após o AI-

5. 

 

 

                                                 
19 Op. Cit. FÁVERO , p.13 
20 MENEGHEL, Stela Maria. A crise da Universidade moderna no Brasil. Unicamp, 2001 
21 IES – Instituição de Ensino Superior. 
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No limiar da década de 1980, observa-se, da parte de significativo número de 

professores, a consciência de que o problema da universidade envolve não apenas 

aspectos técnicos, mas também um caráter marcadamente acadêmico e político, 

exigindo análise e tratamento específicos, no que tange aos espaços e meios de 

acesso ao conhecimento além de uma nova determinação dos seus objetivos/fins. 

Nesse contexto, se abre uma porta de acesso ao conhecimento tecnológico, como 

pressuposto e base da 3ª Revolução Industrial e capitalismo contemporâneo o que 

exige um novo tipo de profissional.  

 

 

1.2 O PROFESSOR COMO SUJEITO22 NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

 O trabalho produtor de bens materiais serviu de paradigma para o estudo do 

trabalho interativo e a organização escolar foi elaborada a partir das organizações 

industriais (tratamento de massa e em serie, divisão extrema do trabalho, 

hiperespecialização e o ensino, como uma forma de trabalho técnico susceptível de 

ser racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais. Mesmo porque a 

prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da Educação, ela é 

uma atividade que mobiliza diversos saberes pedagógicos. Estes podem ser 

definidos como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões racionais e 

normativas que conduzem a sistemas coerentes (ou não) de representação e de 

                                                 
22

 O sujeito do conhecimento é constituído, produzido dentro de uma conjunção de estratégias de 
poder. Ou seja, o sujeito é um produto das relações de poder, não seu produtor. Não há um sujeito 
essencial que estaria alienado por ideologias, por relações de poder que encobririam sua visão da 
realidade. O sujeito do conhecimento é produzido pelas relações de poder, ou melhor, o que 
chamamos sujeito é um enunciado social. (Michel Foucault). 
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orientação da atividade educativa. Nesse contexto se inserem as ideias do que se 

chamou de movimento escolanovista (ou outras teorias de ensino), onde se percebe 

que os saberes pedagógicos se articulam com as ciências da educação, sendo em 

alguns momentos impossível distingui-los, na medida em que tentam de modo 

sistemático integrar os resultados das suas pesquisas às concepções que propõem, 

a fim de legitimá-las cientificamente – metodologias ativas de ensinar e de aprender). 

 Nesse contexto de mudança da universidade como instituição surge a questão 

que pergunta qual o papel, qual a identidade que o professor tem nesse âmbito? Já 

que a nova economia reclama por trabalhadores com grande capacidade de 

aprender a aprender, capazes de trabalhar em equipe não só de maneira 

disciplinada, mas criativa23.  

 É vigente esta temática na  sociedade contemporânea, que se caracteriza por 

transformações no mundo do trabalho, com o avanço da ciência de da tecnologia, 

ampliando as informações, reestruturando a economia, com isso promovendo 

alterações no campo da política e do bem estar social.24  

 No entanto, ao mesmo tempo em que vivemos essas conquistas, ocorrem 

inúmeros paradoxos, tais como  as descobertas sobre o genoma humano que 

aumentam a esperança de cura para algumas doenças e possibilitam o 

prolongamento da vida, mas, o acesso à saúde não atinge a todos. No âmbito 

educacional, a mesma autora aponta novos desafios e objetivos que abrange mais 

que o letramento, transmissão do conhecimento. Implica em tarefa de promover uma 

formação voltada para a concepção de um cidadão solidário, tolerante, participativa, 

ético, bem como, apto a desenvolver a capacidade de aprender, a compreensão do 

                                                 
23

 TORRES, C.A. Estado, Privatização e Política Educacional: elementos para uma crítica do 
neoliberalismo. In: GENTILI, P. (org.). Pedagogia da Exclusão – Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

24 ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente.2 ed. Curitiba: IBPEX, 2006. 
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ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que fundamentam a sociedade, fortalecendo os vínculos sócio-familiares25.  

 Neste contexto de formação e auto-formação buscamos entender o professor 

universitário, a partir de uma reflexão mais profunda quanto a formação e 

profissionalização deste trabalhador da educação, pois como afirma Nóvoa26  não há 

ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica sem uma 

adequada formação de professores. 

 Retomando a tema do professor como sujeito no contexto da educação 

superior, outras questões surgem, entre elas esta de que essa condição 

vanguardista da universidade pressupõe a presença de um agente que execute essa 

tarefa formativa.  

 Daí a condição que nos remete à questão da professoralidade, pois é um 

processo que leva o professor a ser o professor que é, mediante seu contexto 

formativo. Isso envolve um processo reflexivo que deve responder ou dar margem 

para que se compreenda a experiência como princípio e não o ápice da 

aprendizagem docente.27  

Essas múltiplas articulações entre prática docente e os saberes fazem dos 

professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, 

da sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar saberes enquanto condições 

para as práticas28.  

 

                                                 
25 Op. Cit  ROMANOWSKI, p. 27 
26 NÓVOA, A. (coord). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote. 1992. 
27 ISAIA, Silvia M. de Aguiar; BOLZAN, Doris Pires de Vargas (org) Pedagogia Universitária e 

desenvolvimento professional docente. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2009. 
28 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação professional. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p.39  
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A partir destes pressupostos, como definir o que seria a prática docente? 

Quais são os saberes docentes? Entendemos que a relação dos docentes com os 

saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já 

constituídos. Pois o docente(professor) é constituído e múltiplos saberes, ou seja, um 

saber plural oriundo da formação do sujeito professor, de suas experiências e 

vivencias, e que a prática docente implica na integralização destes diferentes 

saberes29.  

Acrescenta-se a estes saberes a prática pedagógica que não é reduzida a 

uma questão didática ou às metodologias de estudar e aprender, mas articula-se 

com uma educação que tem a ver com prática social e se relaciona com o 

conhecimento de forma a conceituá-lo como produção histórica e cultural, datado e 

situado, numa relação dialética sujeitos-saberes-experiências além de perspectivas 

interdisciplinares.  

Esse processo permanente de elaboração do sujeito e do coletivo de sujeitos, 

no enfrentamento dos problemas da prática, resulta em saberes. Em decorrência, 

são aprendizagens para a mudança, se entendermos aprendizagem como respostas 

elaboradas pelos sujeitos aos problemas. Os sujeitos em interação com o 

conhecimento, com a cultura, por meio da linguagem, da ação, da experiência, dos 

processos internos de elaboração do pensamento e do enfrentamento das 

contradições produzem outras respostas, em ultima instancia, conquistam, produzem 

conhecimentos30.  

 

                                                 
29 op.cit TARDIF, p. 14. 
30 ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente. 2 ed. Curitiba: IBPEX, 
2006. p. 59.  
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A autora ainda complementa: os saberes docentes compõem-se por saberes 

da experiência, saberes pedagógicos e específicos; são saberes das lutas 

cotidianas31,  ao que complementa Tardif32 quando aponta como características, para 

a análise do saber docente, o trabalho do professor, a diversidade, a temporalidade, 

a experiência, o conhecimento humano e a formação docente. Podemos 

complementar ainda como saberes docentes, os saberes pessoais, da escolarização, 

da formação, profissional, os provenientes dos livros didáticos e dos programas de 

ensino, da  própria experiência no trabalho, outros adquiridos no ambiente familiar, 

na convivência social da vida cotidiana, na escola, nos sistemas de ensino, entre 

professores e na própria sala de aula. 

No entanto, ensinar é uma tarefa complexa na medida em que exige um 

conhecimento consistente acerca da disciplina ou das suas atividades na maneira 

como os estudantes aprendem, no modo como serão conduzidos os recursos de 

ensino a fim de que se ajustem melhor às condições em que será realizado o 

trabalho33. 

 

 

1.3  PROFESSOR DE ANATOMIA HUMANA E O SABER DOCENTE 

 

A Anatomia é o mais antigo conjunto de conhecimentos relacionados à saúde. 

A definição do termo Anatomia deriva do vocábulo grego anatomnein e significa 

                                                 
31 Op. Cit.ROMANOWSKI, p.59/60  
32 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.  
33 VEIGA, I. Passos; VIANA Cleide M. Q.(Orgs.) Quixadá, Docentes para a educação superior: 

Processos formativos.  Campinas: Papirus, (coleção Magistério, formação e trabalho pedagógico), 
1989. p.111  
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cortar pedaços do todo, separar as partes. Segundo Souza34, (2011), a palavra foi 

introduzida pelo botânico Teofrasto (? – 287 a.C.), discípulo sucessor de Aristóteles, 

a quem se atribui a invenção do termo. A partir dessa construção etimológica 

podemos pensar na construção da Anatomia como ciência ou como disciplina 

curricular, pelo menos da forma como foi tratada na passagem do tempo. 

Desde os remotos tempos que nos levam às civilizações antigas (egípcios, 

gregos, romanos), a “arte” da dissecação sempre foi o fundamento que sustentou a 

Anatomia como a mola mestra das ciências médicas. O desenvolvimento intelectual 

da Anatomia teve seus primórdios na técnica da mumificação, técnica esta 

desenvolvida por povos da antiguidade, com destaque para os egípcios, que a 

utilizavam amplamente para a conservação dos cadáveres.  

Na mitologia egípcia, após a morte, a alma do indivíduo era conduzida pelo 

deus Anúbis para ser julgado pelo deus Osíris e outros 42 deuses. Após o 

julgamento o coração era pesado em uma balança tendo como contrapeso uma 

pena. Se o coração pesasse menos que a pena a pessoa poderia voltar e retomar 

seu corpo, já que se tratava de uma pessoa com o coração sem maldade, por isso 

mais leve que a pena. Caso contrário o corpo e seus órgãos eram devorados por 

uma deusa com cabeça de jacaré35.  

Os egípcios desenvolveram uma fina arte no processo de mumificação de 

cadáveres, já que utilizavam a separação dos órgãos ocos dos maciços bem como a 

estrutura muscular e óssea, tornando muito mais eficiente a técnica. Cada tipo de  

 

                                                 
34 SOUZA, Romeu Rodrigues. Anatomia Humana. São Paulo: Manole, 2001. 425pp 
 
35 DICK,  Teresi. Descobertas Perdidas - As raízes antigas da ciência moderna: dos babilônios aos 
maias. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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órgão era acondicionado em jarros contendo preparações e infusões de plantas para 

que se conservassem, bem como preparações especiais para os ossos e músculos 

(à base de natrão36) além das características faixas de linho branco para envolver o 

cadáver. Todo o processo de preparação das múmias (mumificação) levava cerca de 

70 dias para a completa realização do mesmo. 

Os gregos na antiguidade clássica,  inclusive o próprio termo Anatomia 

deriva da sua língua, foram quem realmente iniciaram um processo descritivo e 

literal, de como o corpo se constitui e como funciona. Apesar de muitas dessas 

teorias serem embasadas em dissecações de animais, já que eles acreditavam que o 

corpo humano morto deveria ser deixado intacto, assim, os primórdios do que 

chamamos hoje de Anatomia iniciou com este povo. Especialmente nos escritos de 

Hipócrates, considerado o pai da Medicina (mesmo que a medicina por ele praticada 

em nada se pareça com a medicina atual, já que para Hipócrates a relação entre 

paciente, médico, meio ambiente e doença eram determinantes). Essa filosofia 

defendida por Hipócrates logicamente foi rejeitada na época já que as doenças eram 

tidas como punição dos deuses. 

 

 

 

 

                                                 
36 Natrão é um mineral composto por carbonato de sódio hidratado, com fórmula química 

Na2CO3·10H2O. Esta era uma das substâncias utilizadas pelos antigos egípcios nos processos de 
mumificação; na verdade o natrão era composto por carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, sal 
e sulfato de sódio - no qual as múmias ficavam imersas por durante 70 dias; a substância natural 
era encontrada em várias regiões do país, especialmente no uádi el-Natrum.. Seu uso, neste fim, 
destinava-se à desidratação das células e combate às bactérias. Na antiguidade egípcia seu uso 
também era como de alvejante para roupas brancas, que misturado com argila formava um tipo de 
sabão, com uso no preparo da lã. Fonte: Dick Teresi.Descobertas Perdidas - As raízes antigas da 
ciência moderna: dos babilônios aos maias. [S.l.]:Companhia das Letras, 2008. 440 pp. 
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Outros personagens históricos marcaram a história da ciência Anatomia. 

Nesse panteão destacam-se Aristóteles, Herófilus (considerado o pai da Anatomia), 

Galeno, Mondino de Luzzi  (fundador da primeira escola de medicina do mundo em 

Bolonha onde era adotado a pratica da dissecação pública de cadáveres, 

normalmente de criminosos executados), Leonardo Da Vinci, Andreas Vesalius 

(autor do primeiro Atlas de Anatomia de que se tem notícia – De humani corporis 

fabrica composto por sete tomos e datado de 1543). 

O próprio desenvolvimento da Anatomia se confunde com o aprimoramento da 

Medicina. Esse mesmo desenvolvimento hoje coloca outras luzes sobre a Anatomia 

e a forma como é ensinada nas escolas das ciências médicas. Conforme os erros 

dos primeiros anatomistas foram sendo corrigidos pelo avanço das técnicas de 

dissecação e do conhecimento de como o corpo humano realmente funciona, a 

Medicina tratou de especializar-se em áreas cada vez mais específicas. De certa 

forma, a mesma divisão que Vesalius utilizou em seu Atlas, ainda hoje é utilizada 

para definir o ementário da Anatomia nos cursos da área da saúde.  

O estudo da anatomia remonta a Mondino37 e segue sendo ensinada 

praticamente da mesma forma pela maioria das escolas. Tendo sido até mesmo 

considerada uma forma de seleção entre os postulantes às ciências médicas já que 

as aulas eram cercadas de medo e receio e os professores fortaleciam essa aura de 

desterro.  

 

 

                                                 
37

 Mondino de LUzzi (1270/1326) foi professor de medicina prática na Universidade do Baixo Medieval 
de Bolonha, quando havia uma relação entre filosofia e medicina. Realizou dessecações que relatoi 
em um livro publicado em 1316. Foi um dos primeiros textos de anatomia humana, baseado em 
escritos árabes. 
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Historicamente a Anatomia é a disciplina que marca o momento em que se 

deixa a condição mística para se acreditar em algo palpável, concreto, objetivo. Por 

essa razão tida como um dos pilares da construção da racionalidade das profissões 

da área da saúde, fato marcante a partir do Renascimento, quando o corpo humano 

ganha no desenho preciso e na descrição detalhista, a objetividade e a forma 

verdadeira dos órgãos, desvendada pela dissecação. 

Novas luzes começam a recair sobre esse cenário a partir da década de 1960 

na Faculdade de Medicina de McMaster (Canadá), na Escola de Medicina de 

Frankfurt no final dos anos 1970. Em 1980 na Universidade do Havaí. No Brasil as 

escolas pioneiras foram a Faculdade de Medicina de Marília em 1997 e a 

Universidade Estadual de Londrina em 199838.  

Essas luzes embrionárias focavam a necessidade de uma nova forma de 

ensinar e por conseqüência de aprender a ciência Anatômica. A mudança inicial 

envolveu tanto a condição pedagógica quanto a estrutura curricular. Essas escolas 

de Medicina supracitadas sofreram mudanças visando uma formação que se 

enquadrasse num aspecto de ação – reflexão – ação e, desta forma, ressignificasse 

o aprendizado tornando-o mais próximo da realidade do futuro profissional da saúde, 

bem como das prerrogativas elencadas pelo Ministério da Educação e do Ministério 

da Saúde. Esse “novo” processo de ensino e de aprendizagem, do ponto de vista 

pedagógico recebe genericamente o nome de Metodologias Ativas39. Nesse novo 

conceito dois expoentes se estabelecem: a Problematização e a Aprendizagem 

Baseada em Problemas (Inquiry Based Learning). 

                                                 
38

 BLANK, D. A propósito de cenários e atores: de que peça estamos falando? Uma luz diferente 
sobre o cenário da prática dos médicos em formação. Revista Brasileira de Educação Médica. 30(1), 
2006. 

39 BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. Meio ambiente e Saúde. Brasília: 1997. 
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Segundo Goodson40, uma disciplina deve ter algumas características para ser 

incluída no currículo de um curso de graduação: finalidades para sua presença 

curricular, conteúdos selecionados e ministrados, métodos de ensino, exercícios de 

treinamento e fixação, avaliações e comunidades disciplinares formadas por 

profissionais que defendem a disciplina. Isso implica que, para uma disciplina constar 

num currículo, de acordo com a premissa supracitada, ela deve evidenciar sua 

aplicabilidade na formação acadêmica, mas não necessariamente aponta resoluções 

sobre os elementos sociais da formação do profissional da saúde, nem de aspectos 

que envolvem as relações interpessoais (trabalho em grupo, por exemplo). Outro 

aspecto que deve ser levado em consideração diz respeito a “atualização” da 

disciplina frente às necessidades da sociedade e também à sua própria identidade 

como área de conhecimento. 

Contemporaneamente a Anatomia sofre uma crise de identidade que geraria 

“tensões”  Estas, por sua vez, colocariam em risco a permanência da disciplina da 

forma como a conhecemos (conteúdos, métodos, avaliações e tradições). Essas 

tensões se manifestam em aspectos como a introdução de novas propostas de 

ensino-aprendizado, relação entre a Anatomia ensinada e a Anatomia pesquisada, 

expansão do ensino e acesso à material específico (cadáveres)41. 

Tavano e Almeida42, acrescentam que a disciplina de Anatomia sempre se 

baseou na capacidade de integração clinico-terapêutica, o que a tornou essencial 

nos currículos dos cursos da área da saúde. Quer dizer, na disciplina de Anatomia é  

 

                                                 
40 GOODSON, Ivor. Curriculo: Teoria e historia. Sao Paulo: Vozes. 1995.   
41 TAVANO, Patricia T.; ALMEIDA, Maria Isabel. A reconfiguração do ensino Anatômico: Tensões que 

incidem na Disciplina Básica. Osasco: Uniderp. Revista Brasileira de Educação Médica. 2011.    
42 Op. Cit TAVANO, Patricia T.; ALMEIDA, Maria Isabel.  



 40

atribuído o que deve ser ensinado sobre o corpo humano, ou seja, suas estruturas e 

as relações entre as partes de forma a perceber a doença, que se define por 

alteração na condição tida como normal. Essa visão apresenta problemas que se 

traduzem na crise pela qual a Anatomia passa atualmente, principalmente na 

condição de pesquisa. A possível falta de revisão da comunidade disciplinar sobre 

sua própria disciplina, e não sobre o campo de pesquisa, a torna “engessada” em 

preceitos ultrapassados, deixando aberto um campo para a proliferação de outras 

disciplinas que se apropriam do objeto de estudo da Anatomia.  

Em praticamente todos os cursos da área médica os currículos podem ser 

chamados de convencionais, ou seja, divididos em ciclo básico, contemplado nos 

anos iniciais dos cursos e formado por disciplinas como a Anatomia Humana, por ser 

considerada parte do processo de construção da racionalidade profissional, e pelo 

ciclo clínico.  

Pesquisas de natureza macroscópica têm cada vez menos relevância nos 

periódicos da área Anatômica. Isso reflete a crise de identidade da ciência Anatomia 

já que, para que obtenham pesquisas relevantes são necessárias associações com 

outras disciplinas e de preferência com um viés central que norteia o trabalho de 

ordem microscópica. Desta forma, entendendo que a pesquisa é parte da prática 

docente, chegamos a um nó conceitual: como manter uma disciplina na qual não se 

pode pesquisar? Não há mais nada que possa ser elucidado, esclarecido ou 

evidenciado no universo de elementos constituintes do corpo humano de forma 

macroscópica? Como os professores de Anatomia encaram esse desafio? Mais uma 

vez, voltamos a uma questão fundamental na docência universitária dos cursos da 

área da saúde: quem sabe fazer sabe ensinar? 
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1.4 FORMAÇÃO DOCENTE NA ÁREA DA SAÚDE 

 

Ensinar: a definição dessa palavra, que resume a função docente, é de uma 

vastidão incontestável. Desde a questão óbvia de que ensinar é significado de 

lecionar, até a circunstância de educar, ou seja, oportunizar o aprendizado. No que 

tange aos dicionários, aprender é ficar sabendo, reter na memória, tomar 

conhecimento de algo. Em suma a função do professor é educar. Para Freire43, 

educar não é somente transmitir ou transferir conhecimentos de uma pessoa para a 

outra. Educar é, antes de tudo, contribuir para pensar bem, isto é, estabelecer 

relações de ajuda que possibilitem o surgimento de hábitos do pensamento, 

sentimentos e ações. 

Historicamente o processo de ensinar e aprender são centralizados no 

professor. Ao aluno cabia receber as informações que deveria saber repetir por força 

da memória. A obra Didática magna, publicada no século XVII de autoria de João 

Amos Comênio, tratava minuciosamente esse processo: “o professor é o detentor do 

saber, a mola mestra desse processo”44  

No Brasil a organização escolar resistente até hoje, baseia-se na tendência 

liberal tradicional, tendo–se refletido na preparação intelectual, cultural e moral dos 

alunos, para assumirem sua posição na sociedade. O compromisso dessa escola é 

com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. Os princípios de 

organização religiosa e militar permitiram inferir sua adequação às características 

dos ensinos tradicionais, representados por uma educação autoritária, pouco 

                                                 
43 FREIRE, P. Pedagogía de la autonomia Saberes necesários para la práctica educativa. 4ed. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2012. p.18 
44 ANTUNES, C. Professores e professauros. 4 ed. São Paulo: Vozes; 2007. p.17 
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questionadora, centrada nos conteúdos, onde o professor representava a autoridade 

e o poder, sendo exigido do aluno o domínio dos conteúdos ensinados45.  

Esse quadro gera uma concepção de educação rígida, dogmática e autoritária, 

um obstáculo à transformação, à revolução paradigmática. Para Freire46 esse cenário 

reprime a criatividade e o diálogo comunicativo e concretiza-se num assistencialismo 

educativo.  

A idéia de assistencialismo educativo se estabelece por conta de elementos 

onde o aluno é um agente passivo e todo o processo se concentra no professor 

como descrito anteriormente, ou seja, ao aluno é tolhido o direito de construir seus 

próprios conceitos por conta de modelos pré-formatados e de professores que 

utilizam modelos engessados e que não levam em conta que a docência exige, 

segundo Freire47, competência profissional, generosidade, compromisso, 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade, 

autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar, ter ideologia, 

disponibilidade para o diálogo, querer bem aos educandos, entre outras. 

No final do século passado, o modelo de ensino proposto pela escola 

tradicional começou a gerar insatisfação, decepção e críticas, resultando na adesão 

de educadores ao movimento Escolanovista Europeu e Norte-Americano. Esse 

movimento rompe com a sociedade basicamente agrária, pressionando a educação 

para o trabalho, originando a teoria da educação denominada Pedagogia Nova, 

Escolanovismo ou Escola Nova.  

 

                                                 
45 SILVA, M.I.T.; RUFFINO, M.C.; DIAS, M.R. Posicionamento de enfermeiras sobre ensino 

problematizador. Rev. Latino-am Enfermagem 10(2):192-8, 2002. p.32 
46

 FREIRE, P. Pedagogía de la autonomia Saberes necesários para la práctica educativa. 4ed. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2012. p.32 

47 FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 1992. p.22 



 43

 A proposta educativa dessa teoria opõe-se à pedagogia tradicional, na medida 

em que centraliza suas atividades no aluno, despertando nele sentimentos, 

interesses e espontaneidade. Desenvolve uma pedagogia de inspiração 

experimental, baseada, principalmente, nas contribuições da biologia e da psicologia, 

privilegiando o não-diretivismo e enfatizando o ponto de vista pedagógico, com base 

na atividade do aluno, através da seguinte formulação: a questão é aprender a 

aprender48.  

A tendência pedagógica, no momento atual brasileiro, busca não apenas 

negar as pedagogias classistas tradicionais, mas superá-las, conservando seus 

aspectos técnicos. Nessa perspectiva, deve ser destacada uma das versões que 

parte da análise da educação com base na realidade do educando, propiciando uma 

nova proposta filosófica de educação, de mundo e de homem. Esse enfoque faz-se 

possível através da aplicação de uma alternativa de ensino que capacite o aluno 

para o exercício da função de educador. Com isso estaríamos fortalecendo sua 

habilitação para desenvolver as atividades previstas nos códigos e leis que 

regulamentam as profissões da área da Saúde. 

Para Morin49, questionar a formação dos profissionais da saúde implica, 

também e necessariamente, abordar o tema do processo de trabalho em saúde. 

Abordá-lo na condição de que a organização do trabalho docente na formação de 

profissionais da saúde está a serviço da produção e do cuidado das pessoas. Esta 

afirmação sustenta a idéia sobre a qual todos aqueles que operam mecanismos de 

formação na área da saúde são, indiretamente promotores do cuidado dos seus 

semelhantes. Daí o argumento de se colocar em análise o micro e múltiplo universo 

                                                 
48 SILVA, M.I.T.; RUFFINO, M.C.; DIAS, M.R. Posicionamento de enfermeiras sobre ensino 

problematizador. Rev. Latino-am Enfermagem 10(2):192-8, 2002. p.34 
49 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. (Trad. Flavia Nascimento). 7 ed. Rio de Janeiro: 

Berttrand, 2010. p.259. 
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de nossas práticas cotidianas e seus processos de trabalho correspondentes, para 

que conheçamos melhor quais os “conceitos-ferramenta”  

Esta é uma questão relevante e por isso merece ser levada em conta pelas 

escolas que formam esses profissionais, porque nossas escolhas e posições como 

responsáveis pela sua formação estão relacionadas às nossas concepções de saúde 

e de educação. Isso faz toda a diferença na forma como enfrentamos o atual debate 

sobre a formação para o Sistema Único de Saúde (SUS), defendido nas DCN 

(Diretrizes Curriculares Nacionais)50. Essa direção de pensamento consta na 

Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia que em seus artigos 

3º e 4º determina: 

Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no 

rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios 

éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto 

de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas 

repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar 

a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico 

físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos 

pertinentes a cada situação. 

 

                                                 
50 GOMES, Annatalia M. de Amorim, et. All. O sabers e o fazer pedagógico: uma integração entre 

teoria e prática. Curitiba: Educar/ UFPR. N28, 2006.  
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Art. 4º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 

demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

Embora sejam muitas as questões envolvidas nesse debate, repensar a 

formação profissional em saúde pressupõe considerar o uso de metodologias que 

privilegiem a participação do aluno na construção do conhecimento como solicita o 

inciso VI do artigo 4º das DCN’s:  

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 
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 Medidas como reorganização e/ou re-concepção do currículo e da formação 

docente tornam-se imperativas para as transformações que se querem, tanto no 

ensino como na assistência. Resultados de investigações realizadas com base em 

algumas iniciativas indicam, também, que a necessária mudança se sustenta quando 

se articulam, em parceria, as instituições formadoras, os serviços de saúde e a 

população organizada51  

 Para Rozendo52 a universidade, enquanto uma instituição social inserida numa 

realidade concreta experimenta a dialética do movimento social, ao mesmo tempo 

em que determina, é determinada; ao mesmo tempo em que transforma a realidade, 

também produz essa realidade. Compartilha as contradições da sociedade e produz 

suas próprias contradições. Assim, as práticas pedagógicas, realizadas em seu 

interior, são reflexo da sociedade e nela se refletem, espelhando a complexidade da 

dinâmica social e da interação humana. Conhecer tais práticas e desvelá-las é 

fundamental para a tomada de consciência e decisivo para que sejam efetuadas 

ações no sentido de sua superação. 

Desta forma as instituições têm sido estimuladas a transformarem-se na 

direção de um ensino que, dentre outros atributos, valorize a equidade, a qualidade 

da assistência, e a eficiência e a relevância do trabalho em saúde. De acordo com 

Cyrino53 o processo de mudança da educação traz inúmeros desafios, entre os quais  

 

                                                 
51 KOMATSU, R.S. Guia do processo de ensino-aprendizagem “aprender a aprender”. 4ed. Marília: 

Faculdade de Medicina de Marília, 2003. p. 27. 
52 ROZENDO, C. A. et al Uma análise das práticas docentes de professores universitários da área da 

Saúde. Ver Latino-am enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 2, p. 29. 
53 CYRINO, E.G.; TORALLES-PEREIRA, M.L. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado 

por descoberta na área da Saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 2004. p. 780. 
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romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino tradicional e formar 

profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão 

essencial do cuidado: a relação entre humanos. 

Nesse sentido é necessário ir muito além do que o que hoje se faz, ou seja, 

ensinar e treinar estudantes em habilidades específicas para a prática profissional 

futura. É preciso proporcionar experiências que conduzam os estudantes a 

desenvolverem novas atitudes frente ao desenvolvimento da ciência e ao processo 

saúde/doença, tanto em relação aos pacientes quanto ao sistema de saúde54. 

Para tanto, uma das alternativas para o ensino é a problematização da prática, 

seja ela assistencial ou educativa. Entende-se que uma prática educativa em saúde, 

com alcance para modificar o modus operandi da prática vigente, não pode 

prescindir da criação e ocupação de espaços que permitam aos estudantes 

vivenciarem, em ato, a complexidade inerente aos processos de conhecer e de 

conviver. Ainda que aparentemente consensual, a grande dificuldade encontrada na 

passagem desta idéia às ações que a materializam reside exatamente no processo 

de construção e operacionalização dessas práticas que, como afirma Almeida Filho  

“é uma construção cotidiana, incômoda e que não dá espaço para a passividade.55” 

Sendo assim, buscamos transcrever a forma de pensar do que sugere as 

DCN’s no sentido de aproximar as intenções dos ministérios da Educação e da 

Saúde no que se refere a intervenção na realidade da saúde da população brasileira. 

Esse fato que se observa na criação e desenvolvimento de políticas de abrangência  

 

 

                                                 
54 GOMES, M. P. C. O uso de metodologias ativas no ensino de graduação nas ciências sociais e da 

saúde – avaliação dos estudantes. Ciência e Educação. v. 16, n. 1,2010. p. 181. 
55 Op. Cit. Gomes, p.184. 
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nacional e que fomentam essas idéias. Um bom exemplo disso é o Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que 

inclui cursos de graduação de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia,  

Nutrição entre outros, ou seja, envolve mudanças macro e micropolíticas que 

ocorreram desde o final da década de 1980. A essas políticas públicas visando o 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS) e as críticas direcionadas à 

abordagem pedagógica tradicional e Gomes56, esclarece que por mudanças 

macropolíticas entendem-se: a criação e a implantação de políticas nacionais de 

ciência e tecnologia, educação e saúde; as transformações curriculares das 

instituições de ensino superior; a construção de novos projetos político-pedagógicos; 

a idéia de currículo integrado, de currículo centrado na comunidade, de organização 

curricular por módulos, etc. Quanto às de nível micropolítico, realizadas em unidades 

de prestação de serviço – tais como escolas e unidades de saúde – ou por sujeitos 

responsáveis pela implantação das macropolíticas, encontram-se a inclusão de 

metodologias ativas de aprendizagem; a problematização de temas; a diversificação 

de cenários educativos por meio de parcerias entre universidades, serviços de saúde 

e comunidade; as práticas de avaliação formativa, entre outros. 

Entendemos que no campo da educação, as metodologias inovadoras (ativas) 

encontram fundamentação teórica, em que Fagundes57 defende que o que se 

aprende tem relação com o local, com o método de ensino, com a interação das 

pessoas e com o momento., expondo a existência de outros espaços para o 

processo de formação além das salas de aula.  

 

                                                 
56 op. Cit. Gomes. P. 186. 
57

 FAGUNDES, N.C.; BURNHAM, T.F. Discutindo a relação entre espaço e aprendizagem na 
formação de profissionais de Saúde. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 9, n. 
16. 2005  p. 101 
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Reconhecem várias dimensões espaço-temporais e subjetivas neste processo, e nas 

múltiplas aprendizagens que ocorrem em “espaços multirreferenciais de 

aprendizagem”. o que define o sentido da formação profissional é, 

predominantemente, a relação que se estabelece nos espaços nos quais se 

materializa a educação (especificamente na área da saúde: sala de aula, 

laboratórios, serviços de saúde, comunidade)58. 

Posicionar o estudante como elemento central da ação educativa não significa 

tirar do professor a responsabilidade pelo processo educativo/informativo, deixando-o 

à deriva, como argumentam alguns defensores do ensino mais tradicional ao se 

contraporem às pedagogias mais atuais. Antes, significa afirmar que a aprendizagem 

do estudante deve ser o foco de atuação do professor e sua garantia de 

aprendizagem, e que todos os esforços devem ser realizados pelo professor no 

sentido de proporcionar experiências que favoreçam o alcance dos objetivos 

estabelecidos para todos os estudantes. O que se propõe é um processo de 

aprendizagem que permita aos estudantes a aquisição de conhecimentos teóricos, 

com base na observação da realidade e na reflexão crítica sobre as ações dos 

sujeitos de forma que os conteúdos teóricos sejam apreendidos em conexão com a 

prática. Esse processo pode incluir uma única disciplina ou entre diversas disciplinas 

de um mesmo curso. 
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 50

Para Cunha59 uma experiência inovadora é um processo situado em um 

contexto histórico e social, que exige uma ruptura com procedimentos acadêmicos 

inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna. O movimento inovador no 

microinstitucional pode ser tão importante quanto o todo institucional.  

No entanto Cyrino e Toralles Pereira60  afirmam que o método dos problemas 

pode ser usado tanto em um currículo como um todo, quanto em um curso ou 

disciplina e, até mesmo, no ensino de determinados conteúdos de uma disciplina, 

pois em sua essência, o que o sustenta é a proposta de um trabalho criativo do 

professor que estará preocupado não só com o que, mas, essencialmente, com o 

porquê e o como o estudante absorve o conhecimento. Uma proposta que, segundo 

os autores, “promove a construção de desafios cognitivos permanentes para 

estudantes e professores.” 

Na área da saúde, a discussão sobre o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem se faz presente na literatura desde a década de 1960. Koh et all61  

realizaram uma revisão sistemática da literatura, e buscaram evidências para os 

efeitos da aprendizagem baseada em problemas na construção de competências de 

médicos. Comparando as competências desenvolvidas pela Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP) e pelos currículos tradicionais, os autores concluem que, entre 

as oito dimensões da competência médica  (geral,  técnica,  social,  administrativa,  

 

 

                                                 
59 CUNHA, M. Isabel. Paradigmas científicos e propostas curriculares. 22ed. Botucatu: UNESP Fev 

1998. p.72 
60 CYRINO, E.G.; TORALLES-PEREIRA, M.L. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado 

por descoberta na área da Saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. 
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61 KOH, G.C. et al. The effects of problem-based learning during medical school on physician 
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pesquisa, ensino, cognitiva, conhecimento/conteúdo), a social mostrou forte 

evidência em favor da ABP. Ainda nessa dimensão a ABP mostrou melhores 

resultados em: trabalho em equipe, observação de aspectos emocionais, sociais, 

legais e éticos no cuidado em saúde, e atitudes apropriadas em relação à saúde 

pessoal e bem-estar. 

É consensual entre esses autores que, no enfrentamento das situações-

problema, os estudantes implicam-se ativamente no mundo, nos cenários de práticas 

e que, ao vivenciarem as tensões, passam a reconhecer as diferenças de práticas, 

de demandas, de produção de cuidados no cotidiano das redes de saúde. Os 

mesmos autores afirmam ainda que os estudantes que participam de metodologias 

ativas de aprendizagem exercitam o ato de transformar os impasses, as 

impossibilidades em trabalhos e ações possíveis. Os autores concluem que a prática 

educativa deve colocar questões em lugar de respostas, e tornar a reflexão uma 

prática cotidiana do processo de aprendizagem. 

A problematização segue a lógica do método cientifico aplicado ao ensino; tem 

raízes no método ativo socializado por Dewey62, segundo o qual se devem 

apresentar problemas e aprender a resolvê-los. Já Meneghel63 elabora uma função 

didático-pedagógica e compara a um arco com suas cinco fases, segue:  

1 observação e definição dos problemas da realidade;   

2 identificação de pontos-chave do problema; 

 

 

 

 
                                                 
62 DEWEY, John. Clássicos. Trad. Joao M. Paraskeva (Univer. do Ninho Portugal), Luis Armando 

Gandin (UFRGS). Currículo sem fronteiras: v1. n2. jul/dez 2001. 
63 MENEGHEL, Stela Maria. A crise da Universidade moderna no Brasil. Unicamp, 2001. 
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3 teorização;  

4 hipótese de solução;  

5 aplicação a realidade (prática transformadora).  

A partir das atividades realizadas em sala de aula, percebemos que o 

estudante é um sujeito ativo no processo de ensino e de aprendizagem, ao que 

embasamos a pesquisa, na tentativa de entender como estes estudantes se 

posicionam em relação aos conteúdos e práticas pedagógicas aplicadas e de que 

forma pontuam essas metodologias. 

 

 



CAPITULO II 

 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

 Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para 

questões propostas, utilizando métodos científicos64. Por essa definição podemos 

afirmar que a pesquisa não é algo simples, e que não pode ser entendida como um 

simples processo investigativo, um método simplório de inquirição. A pesquisa visa 

obter compreensões aprofundadas acerca dos problemas estudados, pois requer um 

planejamento minucioso das etapas a serem observados, tais como seleção do tema 

de pesquisa, definição do problema a ser investigado,  processos de coleta, análise 

e tratamento dos dados, além da apresentação dos resultados.  

 O desenvolvimento de uma pesquisa requer um método claramente definido e 

comprovadamente eficaz. Desta forma é preciso entender o método (metodologia) 

como o conjunto de processos pelos quais se torna possível desenvolver 

procedimentos que permitam alcançar um determinado objetivo. De forma análoga 

se pode dizer que o método exercer para o pesquisador a mesma função do mapa 

para os viajantes. Uma estrutura metodológica bem definida é condição sine qua 

non para a realização de uma pesquisa científica.  

 

                                                 
64 LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação 
de dados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p.15   
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 Fiorese65 ainda afirma que a ciência é, portanto, metódica. Pretende fornecer 

um modelo de realidade na forma de um conjunto de enunciados, que permitem 

obter explicações acerca de fenômenos e que são, além disto, suscetíveis de algum 

tipo de confirmação ou refutação, enfim de validação. 

 Este estudo classifica-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, e que 

Neves66 qualifica como um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. 

Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, 

e, assim podemos afirmar que na pesquisa qualitativa não há preocupação em 

produzir dados numéricos manipuláveis em fórmulas matemáticas e destinados à 

construção de gráficos e tabelas que retratam de forma reducionista os achados de 

pesquisa. A utilização de métodos qualitativos de pesquisa está em pleno 

crescimento. Godoy67 afirma que atualmente a pesquisa qualitativa ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas intricadas relações sociais, estabelecidas em 

diversos ambientes, ao que se percebe uma forte tendência por uma maior utilização 

dos métodos qualitativos de pesquisa, sobretudo no campo das ciências humanas. 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento, supondo um contato direto e 

prolongado do mesmo com o ambiente e a situação que está sendo investigada, 

normalmente por meio de um trabalho de campo.  

                                                 
65 FIORESE, Romeu. Metodologia da pesquisa: como planejar, executar e escrever um trabalho 

científico. João Pessoa: EDU, 2003. p.27 
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pesquisa em administração. FEA-USP. São Paulo, v. 1. n. 3. 2º sem, 1996. p.1 
67 GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 

Empresas. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29. Mai./Jun. 1995. p. 21 
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Caso seja o tema da pesquisa, indisciplina escolar, o agente pesquisador deverá 

presenciar o maior número de situações que possam sugerir a manifestação deste 

fato, não possuindo nenhum tipo de manipulação por parte dele. Na observação dos 

fenômenos que ocorrem naturalmente, passíveis de influência em seu contexto, ele 

deve manter um contato estreito e direto com a situação, mantendo a originalidade e 

contexto das pessoas, gestos e palavras estudadas. 

 No tocante ao método, a própria natureza dos problemas é que determina, 

fazendo-se a escolha em função do tipo de problema estudado, o pesquisador 

investiga as etapas de exploração, decisão e descoberta. O desenvolvimento do 

estudo de caso possui três fases: a primeira, aberta ou exploratória; a segunda, mais 

sistemática e, a terceira, analítica e interpretativa sistemática dos dados e na 

elaboração do relatório. 

 Portanto optamos pela metodologia da pesquisa qualitativa, pesquisa esta  

que foi organizada em etapas, as quais permitiram subsidiar o seu desenvolvimento. 

A fase inicial constitui-se de um aprofundamento teórico-metodológico buscando 

delimitar o marco teórico da investigação via consulta bibliográfica. Para tal, utilizou-

se de conceitos como: metodologias ativas, processo ensino-aprendizagem, 

estruturação curricular, entre outros, pois entendemos que a pesquisa qualitativa 

revela áreas de consenso (positivos ou negativos) nos padrões de respostas. Ela 

determina quais idéias geram uma forte reação emocional. Além disso, é útil em 

situações que envolvam o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas idéias. 

 Os dados coletados são predominantemente descritivos, levando em conta o 

fato de que o material obtido nestas pesquisas é predominante em descrições de 

pessoas, situações, fatos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos assim 

como vídeos, desenhos e extratos de diversos modelos de documentos. 



 56

Comumente são usadas para subsidiar afirmações, depoimentos, que também 

possam justificar pontos de vista.  

 A partir deste ponto passamos a contextualizar os sujeitos da pesquisa, 

detalhar os procedimentos de coleta de dados e os procedimentos para a tabulação 

e como resultado final a analise dos dados coletados.  

 A turma é composta por 26 alunos regularmente matriculados no curso de 

Fisioterapia da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), no primeiro semestre de 

2011. Destes, participaram do estudo 21 acadêmicos, sendo 16 mulheres e 5 

homens, com idades entre 16 e 29 anos, ingressantes no curso. Os 5 alunos 

faltantes no processo de coleta não puderam comparecer na data e horário 

marcados para o grupo focal. 

 Para preservar a identidade dos alunos foram utilizados aqui nomes fictícios, 

de forma a contemplar o pensamento de cada um dos componentes do grupo, à 

saber: Alexandre, Antônio, Carla, Catarina, Fabiana, Jéssica, Joana, João, Letícia, 

Luzia, Márcia, Mariana, Mônica, Neusa, Paulo, Pedro, Penélope, Sandra, Sofia, 

Tatiana e Viviane. Do total de participantes, 13 tinham por ocupação exclusivamente 

as rotinas da faculdade, enquanto 8 exerciam atividades laborais no contra turno das 

aulas. Do total de alunos, 7 recebiam bolsa de estudo nos valores entre 50 a 100% e 

14 tinham seus estudos financiados pela família.  

 

• 2ª etapa - Coleta de dados: consistiu em selecionar a turma na qual foi realizado o 

procedimento de coleta de dados de acordo com o projeto inicial. Optou-se por 

uma turma onde o professor pesquisador atuava como docente da referida 

disciplina no primeiro e segundo semestres de 2011. A turma selecionada era 

composta pelos alunos regularmente matriculados no primeiro período do curso de 
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Fisioterapia do CCS68 da UNIVALI, que tinham assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido, excluindo-se automaticamente aqueles que não estivessem 

devidamente matriculados ou se recusaram a assinar o referido termo. 

 

• 3ª etapa – Coleta de Dados:  

- RELATOS: várias atividades foram realizadas durante o semestre de forma a 

apresentar aos alunos diferentes formas de realizar o processo de aprendizado. 

Algumas foram executadas da forma tradicional e outras utilizando as 

metodologias ativas. Após cada atividade executada durante o semestre com a 

aplicação de metodologias ativas, os alunos foram convidados a escrever sobre o 

que haviam acabado de fazer, como classificariam a atividade no sentido do 

aprendizado, da inovação e da técnica em si. Esses relatos foram transcritos e 

geraram os quadros que nortearam os resultados. 

– GRUPO FOCAL: os alunos foram convidados a fazer parte do grupo focal quando 

as informações sobre a percepção destes acerca do uso das metodologias ativas 

também foram coletadas. Os relatos foram filmados, gravados e a seguir 

transcritos para serem analisados pelo viés da análise do conteúdo. No grupo focal 

os alunos foram estimulados a relatar sobre suas vivencias no semestre acerca da 

utilização das metodologias ativas, bem como elencar aspectos positivos e 

negativos,  acerca das suas asserções sobre o que seria uma boa aula, qual a 

definição de um bom professor e como se deu o processo ensino aprendizagem no 

semestre e na disciplina em questão, conforme questões semi-estruturadas. 
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• 4ª etapa - Tratamento dos dados: 

a) Análise dos relatos produzidos durante o semestre após a execução das 

atividades através da aplicação de metodologias ativas;  

b) Transcrição do grupo focal dos discentes a partir do vídeo-gravação para análise 

de conteúdo deste material; 

• 5ª etapa - Análise e interpretação de dados: 

a) A análise textual a partir da tabulação destes dados a luz da literatura da área.  

Todos os elementos que foram utilizados para a construção dessa discussão 

derivaram de ações desenvolvidas na disciplina de Anatomia Humana I e II do curso 

de Fisioterapia da UNIVALI. Desde que iniciaram o estudo nessa disciplina os alunos 

foram expostos a várias modalidades de processos de ensino/aprendizagem. Desde 

os métodos tradicionais do ensino de Anatomia, que durante muito tempo foram o 

modelo vigente e praticamente obrigatório nos laboratórios do mundo todo, bem 

como modalidades chamadas inovadoras, coletivamente chamadas de metodologias 

ativas e descritas filosoficamente seguindo os parâmetros e princípios dos diversos 

autores envolvidos na pesquisa bibliográfica, como já explicitado no capitulo anterior. 

As atividades foram distribuídas de acordo com a ementa das referidas 

disciplinas constantes no plano de ensino. Em cada unidade foi utilizada uma 

abordagem diferente, levando em consideração o modelo tradicional de aula e 

também técnicas de Metodologias Ativas. Desta forma criou-se um cronograma de 

atividades que duraram dois semestres, totalizando 216 horas/aula, sendo 144 

horas/aula no primeiro semestre e 72 horas/aula no segundo semestre,  distribuído 

da seguinte maneira: 

- Unidade I – Sistema Esquelético e Articular: executada pelo método tradicional no 

qual há uma aula expositiva e dialogada sucedida por uma aula prática onde o 
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professor mostra as estruturas anatômicas dos ossos humanos e os alunos apenas 

acompanham tudo anotando o máximo de informações possível. Para contemplar a 

ementa desses dois assuntos foram utilizadas 6 semanas de aula, totalizando 48 

horas/aula. Após cada conteúdo foi realizada uma prova teórica, contendo 10 

questões objetivas e/ou discursivas, além de uma prova prática onde o acadêmico 

teve que identificar de 10 a 20 estruturas em ossos e peças cadavéricas. 

Unidade II – Sistema Muscular: executada de forma diferenciada, utilizando técnicas 

das Metodologias Ativas, onde houve uma aula expositiva e dialogada que se 

baseou no histórico das experiências dos alunos acerca de atividades musculares 

(movimento) que incluíram aspectos de atletas, bem como de lesões onde esse 

tecido era o principal acometido. As citações dos alunos referiram-se 

preferentemente por elementos de hipertrofia muscular e exercícios para fortalecer 

grupos musculares específicos. Entre as patologias as mais referidas foram as 

câimbras, as contraturas e as distensões musculares. Além disso, foram exibidos 

vídeos e fotos de atletas e modalidades desportivas, oportunizando aos alunos 

comentarem suas próprias experiências dentro desse universo. Concomitante a 

exposição de experiências dos alunos, o conteúdo foi sendo inserido, conforme 

previsto na ementa. Ao finalizar o marco teórico os alunos identificaram os músculos 

que haviam sido citados e outros que tinham relação com a discussão prévia no 

cadáver no laboratório de Anatomia. Depois de fazer um reconhecimento geral dos 

músculos do corpo humano durante as aulas práticas no laboratório de Anatomia, os 

alunos foram então divididos em grupos para que tomassem conhecimento sobre os 

grandes grupos musculares componentes do sistema muscular humano. Os 

músculos nunca agem sozinhos na execução de suas tarefas, sempre em grupo, o 

que motivou essa divisão. A cada grupo couberam alguns grupos musculares. A 
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partir disso, tiveram que buscar saber sua fixação proximal (origem), fixação distal 

(inserção) e sua ação como agonista. O músculo agonista é o principal executor da 

ação, do movimento. Depois destas informações colhidas numa consulta à biblioteca 

na bibliografia recomendada pelo professor e na internet, os alunos solicitavam ao 

professor os ossos que necessitavam para construir um modelo onde deveriam 

utilizar materiais alternativos para criar da forma mais realista possível o mecanismo 

de ação daquele grupo muscular. Como por exemplo, o grupo muscular responsável 

pela flexão do cotovelo, onde o principal executor (agonista da ação) é o músculo 

bíceps braquial. Esse músculo apresenta duas fixações proximais, o que determina a 

ele uma classificação específica por conta dessa característica, e que resulta seu 

nome. Entendemos que esse detalhe, favorece o processo de memorização por 

associação e não por decorar. Os pontos de fixação óssea deste músculo, na porção 

proximal, situam-se na tuberosidade infraglenoidal e no processo coracóide, ambas 

estruturas da escápula. A fixação distal, única, se dá na tuberosidade do rádio. As 

ações deste músculo como agonista dizem respeito à flexão do cotovelo e a 

supinação do antebraço. De posse destas informações os alunos solicitaram ao 

professor os ossos que seriam necessários para a confecção do modelo, neste caso: 

escápula, úmero, rádio e ulna. A partir do adequado posicionamento destas peças, 

deveriam utilizar materiais como fita adesiva, barbante, elástico, TNT (tecido não 

tecido), ou qualquer outro que quisessem para representar o referido músculo e sua 

ação. De preferência que o modelo tivesse estabilidade e mobilidade, de forma a 

associar o conteúdo que está sendo estudado com a unidade anterior (Sistema 

Articular). Após confeccionar o modelo os alunos o apresentaram à turma explicando 

o que tinham feito e como o grupo muscular que lhes coube, funciona. A avaliação 

da atividade foi baseada em critérios previamente explanados e que constavam no 
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plano de ensino da disciplina. Envolviam a veracidade e a confiabilidade das 

informações técnicas acerca dos ossos e músculos, a estética do modelo construído, 

bem como sua estabilidade e funcionalidade, a apresentação oral (organização do 

grupo e respostas aos questionamentos da turma e do professor) e a percepção dos 

colegas sobre a apresentação daquele grupo. Este trabalho estendeu-se por 5 

semanas, totalizando 40 horas aula. 

Unidade III – Anatomia Palpatória: nesta unidade as atividades são totalmente 

práticas. Os alunos são convidados a se posicionarem em duplas e, para estas aulas 

obrigatoriamente precisam estar adequadamente trajados: para as mulheres roupa 

de academia (top e shorts de lycra ou calça legging) e para os homens bermuda de 

jogo ou sunga. A Anatomia Palpatória é uma ferramenta muito importante no dia-a-

dia do Fisioterapeuta, tendo funções relacionadas ao diagnóstico cinético funcional, 

atribuição central do objeto de trabalho desta profissão. A partir da formação das 

duplas e da explanação sobre o contato com o corpo do colega no que se refere a 

respeito e valores éticos, os alunos buscam as estruturas anatômicas que haviam 

estudado nas aulas sobre ossos, ligamentos (articulações) e ventres musculares. 

Para que o trabalho fosse executado de forma correta fui descrevendo o 

procedimento para que cada estrutura fosse adequadamente encontrada, 

ressaltando as questões sobre ética e o respeito com o colega. Por exemplo, para 

palpar o processo espinhoso da sétima vértebra cervical: o paciente (colega) está 

sentado, as mãos descansando sobre as coxas. O Fisioterapeuta (aluno) se coloca 

ao lado do paciente. A mão mais próxima do rosto se coloca sobre a cabeça do 

paciente. A outra mão toma contato com a vértebra mais proeminente que visualiza 

na base do pescoço (normalmente a primeira vértebra torácica) e na projeção 

imediatamente superior (menos evidente). Com estes contatos vai realizar um 
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movimento de forma passiva com a cabeça do paciente em extensão cervical (como 

se o levasse a olhar para o teto). A mão que está em contato com o pescoço (mão 

sensitiva) deve perceber o movimento das vértebras que assim acontece: na 

execução da extensão cervical as vértebras cervicais se movimentam em sentido 

anterior, enquanto as vértebras torácicas ficam imóveis. Desta forma facilmente 

podemos identificar qual é a sétima vértebra cervical. E assim as aulas vão 

acontecendo até que todas as estruturas que previamente foram selecionadas sejam 

adequadamente identificadas por todos. Cada dúvida ou achado é solucionado ou 

apresentado a todos de forma a evidenciar a particularidade de cada pessoa, 

preservando sempre a sua integridade. Para encerrar a unidade cada dupla realiza 

uma prova prática e oral sobre as estruturas apresentadas previamente. Nessa 

avaliação o aluno deve relatar verbalmente o caminho que deve percorrer até a 

estrutura que foi sorteada para ele descrever. A nota será formada pelos seguintes 

tópicos: justificativa do posicionamento do paciente, posicionamento do 

Fisioterapeuta, técnica palpatória (caminho percorrido e identificação da estrutura). 

Essa unidade demanda 1 semana de aula, totalizando 8 horas/aula. 

Unidade IV – Sistema Nervoso: para esta unidade outra estratégia foi utilizada: 

pintura e modelagem do tronco cerebral e suas estruturas e dos hemisférios 

cerebrais e suas áreas funcionais. Antecedendo este momento e respeitando a 

hierarquia da constituição do sistema nervoso humano, e para um melhor rendimento 

na compreensão de como esse complexo sistema funciona, os alunos 

confeccionaram um mapa conceitual onde deveriam incluir as outras disciplinas do 

período: embriologia, citologia, histologia e fisiologia. Esse mapa deveria partir da 

embriologia da principal célula do sistema nervoso, o neurônio. A partir disso seu 

processo de desenvolvimento, seus tipos e suas relações com células semelhantes 
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(outros neurônios) bem como seu modo de ação (sinapses). De posse dessas 

informações a aula teve continuidade de forma que pude então explicar a formação 

dos nervos espinhais e as funções da medula espinhal, sempre baseado em 

exemplos práticos, como a história verídica relatada no livro de Marcelo Rubens 

Paiva intitulado “Feliz Ano Velho”, onde o protagonista sofre um acidente e fica 

tetraplégico, ou fatos como a tetraplegia do ator Christopher Reeve (o eterno Super-

Man) ou a esclerose lateral amiotrófica do físico britânico Stephen Hawking. Para 

completar essa primeira fase fomos ao laboratório de Anatomia onde foi possível 

fazer a relação dos conteúdos da unidade anterior. A partir dos grupos musculares 

estudados anteriormente os alunos tiveram que relacionar os nervos responsáveis 

pelo controle desses grupos e identificá-los com alfinetes coloridos estabelecendo 

dessa forma o território de abrangência de cada nervo. Na aula seguinte iniciamos a 

atividade de pintura do tronco cerebral, segundo escalão das estruturas do sistema 

nervoso. Foram utilizados modelos em gesso produzidos no próprio laboratório de 

Anatomia pelos técnicos que lá trabalham. Os alunos foram divididos em grupos e 

para pintar o modelo de tronco cerebral, trouxeram tintas de cores variadas de 

acordo com suas preferências e pinceis. A partir de um modelo tinham que colorir o 

seu tronco e identificar as diferentes áreas por cores diferentes para a seguir 

identificar, utilizando Atlas de Anatomia as diferentes áreas, bem como suas funções 

e conexões. Após a conclusão da pintura e do levantamento das informações cada 

grupo deveria apresentar as estruturas que havia identificado e o que havia 

descoberto sobre elas. Depois que todos os grupos apresentaram os seus modelos e 

os questionamentos foram respondidos, cada grupo teve outra tarefa: elaborar 5 

questões objetivas acerca do que haviam estudado. Baseado nessas questões foi 

elaborado a outra avaliação desse tópico dessa unidade. Depois disso seguiu-se 
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com a mesma metodologia para chegarmos ao nível superior das estruturas do 

sistema nervoso: Diencéfalo e Telencéfalo. Os alunos, para se inteirar do assunto, 

fizeram uma pesquisa onde buscavam, através de um desenho, representar as áreas 

cerebrais de acordo com os estudos do psiquiatra e neurologista alemão Korbinian 

Brodmann. Na aula seguinte, os alunos foram questionados sobre quais aspectos 

lhes tinham mais chamado a atenção. De acordo com os tópicos citados de acordo 

com o grau de interesse, fui formando os grupos para a fase seguinte do trabalho. As 

áreas que não despertaram o interesse dos alunos (não citadas), foram sorteadas 

entre os grupos para que se completasse toda a extensão da superfície do cérebro. 

Com a mesma técnica dos modelos de gesso produzidos no laboratório cada grupo 

teve que pintar as áreas que lhe cabiam e depois explanar para a turma e para mim 

o que tinham feito e como aquelas áreas funcionam e se integram, sempre dando 

ênfase ao aspecto da motricidade. Esta unidade, entre atividades e processos 

avaliativos levou 32 horas/aula. 

 Ao mesmo tempo em que essas atividades eram executadas os alunos foram 

divididos em grupos e outra atividade foi executada: elucidar um caso clínico. Na 

primeira etapa todos os grupos apresentaram o caso do mesmo paciente e foram 

convidados a avaliar a apresentação dos colegas, já que todos conheciam o tema e 

a patologia em questão.  Na segunda etapa cada grupo recebeu uma patologia 

diferente e apresentou aos colegas e ao professor e deveriam estar fundamentados 

em artigos científicos. Os casos clínicos continham a descrição da história pregressa 

e atual da doença bem como sinais clínicos e características relevantes para que se 

estabelecesse o diagnóstico e o prognóstico do mesmo. A avaliação da atividade 

consistiu em: qualidade da informação técnica, abordagem dos aspectos anatômicos 

da doença em questão, capacidade de associação com outras disciplinas do período 
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e organização e criatividade na apresentação. Esses dois momentos perfizeram 16 

horas/aula e concluem o primeiro semestre da disciplina de Anatomia do Curso de 

Fisioterapia, totalizando 144 horas/aula. 

 À medida que essas atividades eram executadas os alunos evidenciavam 

suas percepções através de relatos escritos e entregues ao professor, solicitados a 

cada encerramento de atividade.  

 No segundo semestre a ementa da disciplina contempla o estudo dos órgãos 

e sistemas viscerais que compõem o corpo humano. A carga-horária da disciplina no 

segundo período é de 72 horas/aula distribuídas em 8 horas-aula para o sistema 

nervoso autônomo e nervos cranianos, 20 horas aula para estudo do sistema 

Cardiovascular, 8 horas-aula para o sistema respiratório, 4 horas-aula para o sistema 

digestório, 4 horas-aula para o sistema tegumentar, 4 horas-aula para o sistema 

Urinário, 4 horas-aula para o estudo dos órgãos dos sentidos e 20 horas-aula para 

apresentações e avaliações. 

Unidade V – Órgãos e Sistemas: a partir de aulas expositivas e dialogadas, 

baseadas em casos clínicos coletados e acompanhados pelos acadêmicos na clínica 

de Fisioterapia da UNIVALI, os alunos foram divididos em grupos de trabalho onde 

cada grupo teve a obrigação de escrever um artigo científico, na forma de revisão 

bibliográfica, abordando temas e patologias da prática do profissional Fisioterapeuta, 

de acordo com o ementário do período. Esse artigo foi sendo construído durante o 

período, dividido em 3 etapas: a primeira consistiu em apresentar o tema para turma 

e para o professor na forma de seminário. Esse seminário foi avaliado de acordo com 

a capacidade de síntese do tema, criatividade na apresentação, organização do 

grupo e relações feitas com o conteúdo da disciplina de anatomia Humana e as 

outras do período. Na segunda etapa cada grupo teve que fazer 5 resenhas de 5 
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artigos científicos que abordavam diretamente o tema que lhe coube no sorteio 

inicial, e desta forma foram avaliadas essas resenhas: além dos tópicos da primeira 

fase do trabalho, a relação do artigo com o tema que o grupo estava trabalhando. A 

terceira etapa era o artigo em si. Construído de acordo com as normas da ABNT e 

avaliado de acordo com a adequada relação entre o tema e os artigos e livros 

utilizados para a revisão bibliográfica e posicionamento do grupo perante o tema, 

bem como a apresentação oral do artigo. 

 Dos relatos escritos pelos alunos e colhidos após as atividades projetamos um 

quadro de habilidades e competências (quadro 1). De posse deste quadro demos 

continuidade à coleta de dados através de técnicas de pesquisa-ação, neste trabalho 

optou-se pelo grupo focal. 

Este estudo foi desenvolvido nos moldes da pesquisa-ação pelo fato que há 

participação das pessoas envolvidas no problema investigado bem como interação 

direta entre o pesquisador e estas pessoas. Neste ínterim foi escolhida a técnica do 

grupo focal para coletar os dados por ser esta uma técnica que oferece a 

possibilidade de pensar coletivamente um tema que integra o cotidiano de seus 

participantes. As discussões em grupo como as promovidas pela técnica do grupo 

focal se traduzem em instrumentos de transformação de realidades. Isso ocorre pelo 

fato de que há interação entre os membros de forma que suas idéias influenciam as 

idéias dos seus pares e as idéias deles influenciam as próprias concepções de cada 

interlocutor. Esse espaço para reflexões ajuda no entendimento do espaço, no caso 

a sala de aula, bem como nas relações interpessoais, constituindo dessa forma mais 

um instrumento de aprendizagem. 

O grupo focal foi constituído por 21 alunos pertencentes, ao segundo período 

do curso de Fisioterapia da UNIVALI. A reunião do grupo aconteceu numa sala 



 67

preparada para esse fim, na própria universidade de forma a criar um ambiente 

propício para que os alunos emitissem suas opiniões sem qualquer tipo de 

constrangimento. Para a captação das imagens e áudio foram utilizados 

equipamentos da marca Apple (Iphone 3GS e Ipad2) estrategicamente posicionados 

para que todos os indivíduos fossem devidamente filmados e ouvidos. O encontro 

durou uma hora e cinquenta e três minutos e todos os relatos foram transcritos para 

que se completasse o quadro da nossa análise, que envolve o comparativo das 

habilidades e competências citadas nos relatos escritos após as atividades 

realizadas com o relato verbal e coletivo, e o embasamento teórico que orienta a 

fundamentação desta pesquisa. 

Os resultados e discussão serão informados ao término da pesquisa aos 

participantes sendo enviados para suas contas de e-mail (de posse do professor por 

ser meio de contato com os alunos), em sala de aula e nas reuniões pedagógicas do 

curso de Fisioterapia da UNIVALI.  

 Para a construção do quadro (Anexo 1) foram utilizadas as informações do 

grupo focal realizado com 21 acadêmicos e que depois de transcrito e feita a análise 

das informações vieram consolidar os relatos de forma a gerar as categorias que 

aqui analisamos. 

Então, a partir desse modelo estabelecemos nove categorias de análise, 

sendo que estas são uma síntese da percepção destes acadêmicos, acerca da 

utilização de metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem da disciplina de 

Anatomia Humana. Os dados que resultaram nessas categorias foram abstraídos de 

relatos que foram solicitados aos acadêmicos imediatamente após as aulas onde os 

métodos inovadores foram utilizados e do grupo focal. A partir da constituição das 

categorias de análise obtidas dos relatos dos acadêmicos fomos buscar fundamento 
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na literatura sobre o tema. Encontramos similaridade de opiniões quando 

analisamos os dados obtidos pelos colegas pesquisadores da educação no que se 

refere ao que os alunos definem como uma boa aula. Ou como determinam que um 

professor seja bom ou não. Ou até mesmo na maneira como os próprios professores 

analisam sua prática e que os acadêmicos percebem como positiva69. 
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 Disponível em Anexo, relatos e quadro e análise. 



CAPITULO III 

 

 

3 METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA ANATOMIA HUMANA: IMPACTOS 
SOB A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

3.1 Metodologias ativas por aplicação e definição 

 

 

Os novos contextos sociais, epistemológicos e sanitários vêm exigindo 

mudanças profundas nos modelos educacionais das profissões, sobretudo na área 

da saúde. Um profissional de saúde, em um contexto de mudanças, deve se 

qualificar com uma base de conhecimentos quantitativa e qualitativamente, definida 

numa compreensão de como resgatar, avaliar e validar novos conhecimentos, além 

disso, capacidade para resolver problemas complexos e conceituar novas hipóteses. 

Ter uma compreensão aprofundada da condição humana e das relações entre as 

pessoas também constitui obrigatoriedade desse profissional que vai ocupar o posto 

de agente promotor da educação em saúde. Aos profissionais da saúde cabe, 

atualmente, articular a promoção-prevenção-cura-reabilitação, visualizar a dimensão 

coletiva do problema, compreender o indivíduo em seu contexto, considerar 

dimensões psicossociais, atuar em equipe, compreendendo o sistema e o serviço em 

que atua, avaliar e ajudar a selecionar intervenções, sejam individuais ou coletivas. 

Os próprios ministérios da saúde e da educação demonstram movimentos em prol de 

uma educação baseada em evidências, programas centrados no estudante de forma 

a construir mais conhecimento a partir de saberes e experiências prévias, 
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valorizando a aprendizagem auto-dirigida e que seja de aplicação imediata na prática 

profissional. Isso envolve ciclos de ação – reflexão (reflexão sobre a prática). Para 

que isso seja possível se fazem necessários currículos e programas de educação 

permanente, que sejam inovadores e centrados no estudante. Que enfatizem 

conhecimentos habilidades e atitudes (competências) baseados em problemas da 

própria comunidade.  

Os aspectos tradicionais do ensino centralizam as ações no professor e 

enfatizam conhecimentos baseados em disciplinas isoladas. Percebendo essa 

realidade novas estratégias educacionais e metodologias de ensino que valorizem 

essas idéias deveriam ser propostas, gerando dessa forma alunos ativos e 

autodirigidos e que se dê maior ênfase na atuação sobre indivíduos e comunidades, 

que se atue de forma a promover a saúde e se previnam doenças e que se integrem 

os ciclos básico e profissionalizante, dessa forma desenvolvendo habilidades e 

atitudes, além de conhecimentos (competências). Desta forma foram propostos 

diferentes métodos para um mesmo diagnóstico, o que fez os acadêmicos 

pesquisarem algumas informações com outros acadêmicos que já estagiam, com 

outros professores e alguns profissionais fora do campus. Ao que apresenta a aluna 

Carla: 

 

Achei o trabalho bastante interessante, pois 
abordava vários assuntos diferentes, com 
bastantes informações a serem questionadas. 
Neste trabalho sobre o caso clínico todos se 
interessaram, correram atrás de conteúdos 
diferentes, se esforçaram para fazer algo 
criativo, fazendo com que todos do grupo se 
envolvessem e aprendessem o conteúdo. 

 

 Esse processo é amplo e complexo. Envolve um esquema que se poderia 

chamar de Educação Permanente e que deve evoluir para Desenvolvimento 
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Profissional Permanente: competências nos campos técnico, científico, pessoal, 

gerencial e social. É nítido que há um novo olhar em cada profissão da área da 

saúde, não apenas nos fundamentos da ciência e nos métodos da prática, mas nas 

relações da profissão com o público alvo e com o Estado. A atenção aos doentes 

não basta mais. Há necessidade de ações sociais, científicas e administrativas na 

carreira desse profissional. A verdade é que herdamos um sistema educacional 

estruturado para dias mais simples, para condições mais simples. (Sir William Osler, 

1913)70 

Desta forma entendemos que Metodologias Ativas de aprendizagem são 

metodologias educacionais centradas no estudante. Que envolvem métodos e 

técnicas que estimulam a interação estudantes-professor, estudantes-estudantes e 

estudantes-material didático e outros recursos de aprendizagem. Permitindo e 

estimulando a “motivação” dos alunos, já que só dá certo quando está presente essa 

condição (motivação dos alunos).  
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 William Osler nasceu em 12 de julho de 1849 em Bond Head, um presbitério em Tecumseh 
Township, em Ontário. Para muitos, Osler é considerado o maior clínico de sua época. Apesar de não 
ter realizado grandes descobertas, Osler criou uma verdadeira “escola” de pensamentos e atitudes na 
medicina (“Oslerian Tradition”). Junto com o patologista e microbiologista Willian Welch, o cirurgião 
William S. Halsted e o ginecologista Howard A Kelly, Osler foi integrante do chamado “os quatro de 
Baltimore” (todos com menos de 40 anos) e, na realidade, criaram a Faculdade de Medicina e o 
Hospital Johns Hopkins, um dos hospitais com maior reputação nos Estados Unidos.  
Como figura inspiradora até os dias de hoje William Osler ainda é relembrado e citado por muitos, 
não somente pelo seu exemplo de vida, mas pelas centenas de pensamentos e máximas que 
transmitiu durante a sua vida como professor, educador e humanista. 
Desde o início já insistia que o contato com o paciente era essencial para a formação médica. Dizia 
ele: “Estudar o fenômeno da doença sem livros é como navegar sem mapa, mas estudar em livros 
sem ver pacientes é como não navegar”. Outra de sua  autoria expõe o mesmo objetivo: “O método 
natural de ensino começa com o paciente, continua com o paciente e termina com o paciente, usando 
livros e aulas como ferramentas para este fim” Sua visão da ciência também era contundente: “Na 
ciência o crédito vai para quem convence o mundo e não para quem primeiramente teve a idéia”, ou 
ainda: “Se seu assistente fizer uma observação importante, deixe-o publicá-la. Através de seus alunos 
e discípulos virá sua maior honra”. 
LOPES A. D; LICHTENSTEIN A. William Osler. Rev Med (São Paulo). 2007 jul.-set.;86(3):185-8. 
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Considero que tivemos um grande passo com 
relação ao aprendizado e gostaria que 
houvesse mais atividades assim.(Alexandre) 

 

Pois utiliza conhecimentos e experiências prévios e estimula a reflexão crítica 

sobre a experiência, bem como faz com que os alunos tenham que criar seus 

próprios conceitos para avançar na aquisição de conhecimento.  Maior apropriação e 

co-responsabilização dos alunos no processo ensino-aprendizagem também é 

elemento fundamental, já que como o aluno vê a aplicação direta de seu esforço em 

estudar e ir além, isso o torna participante de forma ativa durante a aula. 

Desenvolvimento de capacidade para auto-aprendizagem, e que esta se dê de forma 

profunda, determinando a retenção do conhecimento é um alicerce determinante 

para o sucesso da aplicação de uma metodologia ativa de ensino, já que torna o 

acadêmico um estudioso da sua profissão. Se o currículo for integrado tanto mais 

fácil será execução. A aprendizagem é orientada para a complexidade da realidade, 

do contexto onde estará inserido, trabalhamos com possibilidades reais de aplicação 

do conhecimento e ressignificar o que está ao seu redor torna o aprendizado 

“palpável”. E por fim as metodologias ativas promovem o aprendizado em equipe e é 

a metodologia apropriada para um processo de educação permanente integrada à 

prática profissional. 

 As bases teóricas das metodologias ativas estão no sócio-construtivismo, 

psicologia cognitiva, teoria cognitiva social, aprendizagem baseada na reflexão sobre 

a experiência.  É o que demonstra os alunos do grupo focal, na resposta de Caterine: 
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O trabalho foi bem produtivo, criativo e bem 
pesquisado, nosso grupo buscou a informação 
de uma maneira objetiva e clara, que todos 
pudessem compreender, deixamos a desejar 
em alguns aspectos ortográficos no slide, 
porém nosso objetivo maior era a oralidade. 

 

As idéias iniciais do que hoje conceituamos metodologias ativas estão nos 

ensinamentos da professora Maria Montessori, médica italiana que no início do 

século XX desenvolveu um método que se mostrou extremamente inovador para 

ensinar crianças com disfunções neurológicas e comprovar que houve aprendizado. 

Outro representante de peso no aspecto conceitual das metodologias ativas é John 

Dewey, filósofo e pedagogo norte americano, fundador  da escola filosófica do 

Pragmatismo. Para ele, era de vital importância que a educação não se restringisse à 

transmissão do conhecimento como algo acabado, mas que o saber e habilidade 

adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados á sua vida como cidadão, como 

pessoa. Preocupava-se com a ligação entre educação e vida cotidiana. 

 

Foi além de um trabalho coletivo, uma forma de 
um ajudar o outro e de interação entre o grupo. 
Correr atrás de informações, pesquisar e tirar 
dúvidas foi essencial. Além disso, testou cada 
um, a maneira de cada um se expressar, lidar 
com o nervosismo e timidez.(Letícia) 

 
 

A mudança se inicia com o rompimento do paradigma tradicional do processo 

de ensino e de aprendizagem e identificação dos limites e possibilidades dessas 

inovações. Isso alimenta a intenção e gera novas atitudes da mesma forma que 

reconstrói velhas formas de pensar e fazer saúde, propiciando mudança das práticas 

pedagógicas, da maneira de intervir com a saúde da comunidade e da formação de 

profissionais-cidadãos. 
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Portanto, avaliar o impacto das Metodologias Ativas aplicadas ao ensino da 

Anatomia para o curso de Fisioterapia no ano de 2011, primeiro e segundo 

semestres, torna-se relevante e necessário na medida em que aponta ou sugere 

caminhos para que esses objetivos sejam alcançados a partir da óptica dos alunos 

em relação ao que vêem como uma boa aula e um bom professor. 

 

Mas o bom professor também é aquele que 
entende o aluno. Cada um de nós vai aprender 
de uma forma diferente. O bom professor é 
aquele que sabe o que ensinar, pra quem 
ensinar e como ensinar. É aquele que 
consegue abranger o ensino para todos os 
tipos de aluno que há em sala de aula. Ele é o 
professor que conhece o aluno que está lá 
dentro (Joana) 
 

 

 A prática pedagógica é complexa e intensa. Desta forma, analisar a 

percepção dos alunos quando submetidos a metodologias ativas no processo 

ensino-aprendizagem da disciplina de Anatomia Humana através da estratégia 

metodológica proposta foi muito significativo para mim enquanto professor 

universitário. Por vários momentos me via em sala de aula comparando o modelo ao 

qual eu tinha submetido, em relação àquele que estava utilizando com meus alunos.  

 A vida é uma grande cozinha. Quem aprendeu a sabedoria da cozinha 

aprendeu a sabedoria necessária para se viver. E a sabedoria da cozinha é essa: 

tudo o que se aprende que se sabe e que se faz tem por objetivo esse momento 

supremo de felicidade e prazer. É preciso que se tornem (os alunos), hábeis no 

manuseio dos objetos úteis. A técnica as ciências e a matemática são os livros de 

receita e os utensílios na cozinha da vida. Eles nos fornecem os meios para viver. O 

saber e o poder só se justificam como panelas onde se prepara a alegria de viver. O 
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objetivo do saber é aumentar as nossas possibilidades de sentir sabor71. Quando 

questionados em relação aos saberes relacionados e o conteúdo apresentado, os 

alunos em questão se manisfetaram da seguinte forma: 

 

Gostei muito da atividade, nela muito mais do 
que estudarmos Anatomia, tivemos de 
conhecer um pouco mais sobre Fisioterapia em 
aspectos gerais unindo o conteúdo de todas as 
matérias e tendo que ir além delas.(Luzia) 
... 
Este trabalho trouxe para mim o conhecimento 
sobre fraturas no úmero a osteoporose e os 
procedimentos que um fisioterapeuta tem que 
fazer. (Sandra) 

 
  

Após a aplicação das metodologias ativas no processo de aprendizagem dos 

graduandos em Fisioterapia e através dos instrumentos gerados para que esses 

acadêmicos manifestassem suas opiniões acerca da aplicação (comparação) entre o 

método tradicional do ensino da Anatomia Humana e quando se utilizam as 

metodologias ativas, foi possível estabelecer algumas relações interessantes de 

como os alunos percebem o processo do ensino e da aprendizagem através de suas 

opiniões sobre um bom professor e uma boa aula.  

 

O professor tem que fazer com que a gente 
preste atenção, que saia dali pelo menos com 
uma idéia do que foi a aula dada. (Sofia) 
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 TIBA, Içami. Disciplina: Limite na media certa. 21 ed. São Paulo: Gente, 1996. P.104 
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Deste universo de opiniões apresentadas,  surgiram como uma centralização 

de postura no sentido de relacionar a fala dos acadêmicos ao que se propunha esse 

estudo. Bem como uma síntese das idéias de outros pesquisadores já citados. As 

categorias elencadas se projetam em quatro dimensões ou campos que 

demonstramos a partir da fala dos alunos pesquisados, chamado grupo focal: 

 

[...] o professor é isso, ele é a fonte do 
conhecimento, ele que deve estimular, ele é 
quem tem que fazer o aluno aprender e se ele 
não souber, pelo menos ter a sensibilidade de ir 
pesquisar e trazer na outra aula para você, 
mostrar que pelo menos se importa com o que 
você está perguntando (Tatiana) 
 

Para prosseguimento da análise, podemos perceber que as falas dos alunos 

se colocam principalmente na dimensão do saber relacionado com a prática 

pedagógica, envolvendo “saber passar a matéria” de forma que o professor seja o 

agente de motivação, de saber interpretar o universo complexo dos seus alunos e 

perceber como esses aprendem.  Ficou muito evidente que este professor deve 

dominar técnicas didático-pedagógicas, para que o processo ensino-aprendizagem 

se complete com sucesso72, além do que  as estratégias devem favorecer a 

aprendizagem, valorizando o conhecimento prévio do aluno, a integração horizontal 

e vertical, e a aplicação das informações construídas pela busca ativa desse aluno73.  
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 CUNHA, M. Isabel. O bom professor e sua prática. 22ed. Campinas: Papirus, (coleção Magistério, 
formação e trabalho pedagógico), 1989. 

73 CUNHA, M.I. et al. Inovações pedagógicas reconfiguração de saberes no ensinar e no aprender na 
universidade. VIII Congresso Luso-afro-brasileiro de ciências sociais; Coimbra, Portugal: 2004. 
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[..] eu acho que o professor, para prender a 
atenção do aluno, ele tem que ser bem 
dinâmico, quanto mais dinâmica a aula, melhor 
(Antonio) 
 

“Uma coisa que o professor não pode deixar 
transparecer é o humor, não pode deixar isso 
interferir na aula.” (Pedro). 

 

A prática docente nos faz perceber essa constatação no dia-a-dia dos nossos 

afazeres da docência. Durante a aplicação desta pesquisa as sensações que foram 

se somando deram conta de evidenciar essa característica. Após aplicar uma nova 

metodologia de ensino e me deparar com uma disponibilidade incomum nos alunos 

destes últimos anos fica evidente que o modelo que é adequado para a geração de 

alunos que se apresenta a nós nesse contexto histórico em hipótese alguma pode 

ser o modelo que faz do aluno um mero ouvinte. Muito pelo contrário. Essa nova 

onda de transformação dos saberes e aquisição destes saberes exige uma escola 

inovadora, um professor de mente inventiva e apaixonado e o estabelecimento de 

uma relação de empatia entre os personagens dessa relação complexa que se 

estabelece entre ensino e aprendizagem, ou entre professor e aluno. A essa 

sensação podemos chamar simplesmente de dever cumprido. 

 

[..] e se ele não souber, pelo menos ter a 
sensibilidade de ir pesquisar e trazer na outra 
aula para você, mostrar que pelo menos se 
importa com o que você está perguntando” 
(Jéssica) 
 

Outro aspecto apontado de forma acintosa pelos acadêmicos diz respeito a 

dimensão dos saberes que decorrem das características que tornam o professor um 

educador. Inclui-se aí a condição de convivência, dos aspectos emocionais, bem 

como das relações da ética, como ser justo nas avaliações, pois o aluno não deseja 
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um professor bonzinho, mas sim aquele intelectualmente capaz e afetivamente 

maduro74.  Quanto a esta questão, as características que representam um bom 

professor na visão dos alunos, trata-se daquele que  demonstre autoconfiança,  

responsabilidade e acessíbilidade.  

 

Mas o bom professor também é aquele que 
entende o aluno. Cada um de nós vai aprender 
de uma forma diferente. O bom professor é 
aquele que sabe o que ensinar, pra quem 
ensinar e como ensinar. É aquele que 
consegue abranger o ensino para todos os 
tipos de aluno que há em sala de aula. Ele é o 
professor que conhece o aluno que está lá 
dentro.  (João). 

 

Quando analisamos cada categoria de forma isolada, a mais citada como 

resultado da aplicação de metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem foi 

a de que estas são geradoras de interação entre os alunos, socialização, 

participação coletiva e companheirismo. A fala dos alunos é muito forte neste 

sentido. No grupo focal citaram o fato de estudarem de forma coletiva e de poderem 

contar com os colegas como fatores determinantes no aprendizado e também na 

permanência no curso. 

Gostei muito da atividade em grupo, nela muito 
mais do que estudarmos Anatomia, tivemos de 
conhecer um pouco mais sobre Fisioterapia em 
aspectos gerais unindo o conteúdo de todas as 
matérias e tendo que ir além delas (Viviane). 
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Para a construção da cognição, o método de ensino consiste em 

problematizar, por meio das ações sobre os objetos e sobre os conhecimentos, para 

que o aluno possa construir-se como aprendiz. A tomada de consciência de seu 

próprio processo de conhecer favorece a melhoria do processo de aprendizagem e 

de desenvolvimento75. Nesse contexto os alunos do grupo focal foram convidados a 

relatar aspectos relevantes sobre o que seria uma boa aula, como seria um bom 

professor de forma que pudessem exemplificar seus apontamentos. A categoria de 

análise mais relevante tem profunda relação com as dimensões apontadas 

anteriormente.  

Passamos a analisar alguns aspectos relativos aos saberes da prática 

pedagógica, quando nos deparamos com relatos como: “que dê vontade de estudar 

mais o assunto pra chegar na próxima aula sabendo” (Fabiana). A dimensão que 

fala do professor como educador é uma evidência forte na concepção do que seja 

uma boa aula, já que demanda as relações emocionais entre os alunos e entre o 

professor e os alunos. Um desses aspectos diz respeito à convivência. Nesse 

sentido as metodologias ativas servem como alicerce de atividades que promovam 

interação entre os alunos (trabalho em equipe). Nas palavras dos próprios alunos 

isso também se evidencia. 

 

Eu gosto de estudar em grupos, porque gera 
discussão e isso facilita o nosso aprendizado” 
(Mariane). 
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 ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente. 2 ed. Curitiba: IBPEX, 
2006.. p.56. 
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Para Cunha76 na percepção dos alunos os aspectos se entrelaçam e 

certamente  se  inter-relacionam.  Com  isso  quero  dizer  que  dificilmente um aluno  

apontaria um professor como bom ou melhor de um curso, sem que este tenha as 

condições básicas de conhecimento de sua matéria de ensino ou habilidades para 

organizar suas  aulas, além de manter relações positivas. Contudo, quando os 

alunos verbalizam o porquê da escolha do professor, enfatizam os aspectos afetivos. 

 

Eu acho bem importante o professor ser 
amigo... poder ajudar a gente, entender 
que estamos no começo, por isso temos 
dificuldades...tem que ser compreensivo. 
(Márcia) 

 

Entre as expressões usadas, segundo Cunha77 estão “é amigo”, 

“compreensivo”, é “gente como a gente”, “se preocupa conosco”, “é honesto nas 

observações”, [...]. Essas expressões  evidenciam a idéia do bom professor, para os 

alunos atualmente, e aponta  a capacidade que o professor tem de se mostrar 

próximo, do ponto de vista afetivo. É interessante observar que é quase impossível, 

a não ser para fins didáticos e de pesquisa, tentar depurar, distinguir atitudes do 

professor que se referem especificamente a este lado da relação professor-aluno. 78 

Romanowski, afirma que a afetividade e a motivação são valorizadas na elaboração 

dos conceitos. A ênfase do ensino é o “aprender a aprender”. 

 

 

 
                                                 
76 CUNHA, M. Isabel. O bom professor e sua prática. 22ed. Campinas: Papirus, (coleção Magistério, 

formação e trabalho pedagógico), 1989. p.61/62.  
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 op. Cit CUNHA, p.61/62 
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 ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente.2 ed. Curitiba: IBPEX, 2006. 
p.56 
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Uma coisa que ajuda também é o professor 
mostrar confiança naquilo que está fazendo. 
Não é colocar os slides, ler e dar uma 
explicação! Tira os slides, tira tudo, falar 
mesmo e fazer a gente entender (Pedro) 
 

 

Algo que fica evidente nos depoimentos é relacionado ao conhecimento do 

professor frente aos conteúdos ministrados. É o que expõe Cunha79 quando afirma 

que fica claro nos depoimentos que a relação professor aluno passa pelo trato  do 

conteúdo de ensino. A forma como o professor se relaciona com a sua própria área 

de conhecimento é fundamental, assim como a sua percepção de ciência e de 

produção do conhecimento. E isto é passado para o aluno e interfere na relação 

professor-aluno; é parte desta relação. 

 

Outra coisa que instiga a gente é ver que os 
professores são bons, e aí a gente quer chegar 
lá. Eu, quando crio admiração por um 
professor, eu aprendo muito mais. E é por isso 
que é legal ter os professores do curso dentro 
da área. (Paulo). 

 

O aspecto mais ilustrativo e que serve como diferencial deste trabalho em 

relação aos consultados se refere as duas últimas categorias de análise. Os alunos 

foram muito contundentes nos seus relatos durante o grupo focal ao se referirem a 

uma dimensão da qual na fala dos professores é muito forte. Essa dimensão diz 

respeito ao conhecimento técnico.  
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Quando trago outra vez os aspectos do ensino da Anatomia Humana desde 

seu ponto de vista histórico fica evidente essa questão. A sincronia entre o chamado 

ciclo básico e o ciclo clínico das ciências da área da saúde surge como critica maior 

nos comentários dos alunos, bem como citam a transdisciplinaridade como elemento 

fundamental do processo: 

 Contribuindo com o universo da pesquisa pedagógica a partir do ensino 

superior, os alunos manifestaram suas concepções acerca de como seria um bom 

professor. Que pensam estes acerca dos professores? Quem são aqueles 

considerados bons exemplos, que qualidades manifestam? 

Em um aspecto mais amplo, fica evidente a opinião de que o professor deve 

dominar o aspecto didático pedagógico: deve ser dinâmico, que prenda a atenção do 

aluno, que tenha paixão pelo que faz e que queira ensinar pra todos os alunos, de 

forma imparcial, buscando atingir a todos. 

 

Eu acho que quando o professor demonstra 
que sabe que ta dando aula, sabe o que está 
fazendo ali, a turma inteira corresponde bem 
diferente do que com um professor que ta ali só 
lendo. o professor é isso, ele é a fonte do 
conhecimento, ele que deve estimular, ele é 
quem tem que fazer o aluno aprender.(Neuza). 
 

Os alunos são os verdadeiros avaliadores da prática docente. Percebemos 

que os alunos querem um professor comprometido com a disciplina e com eles 

próprios. Nesse contexto mais uma vez fica evidente a interrelação entre as várias  
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dimensões apresentadas pela professora Maria Isabel da Cunha80. Na dimensão em 

que ela cita o professor como educador, surge mais uma constatação relevante: diz 

respeito aos aspectos afetivos e de convivência. Por mais técnico que seja o objeto 

de estudo, que sempre fique evidente a condição humana do processo, das relações 

humanas. O relato a seguir evidencia a necessidade que o aluno tem de se sentir 

valorizado bem como que seu esforço: 

 

Se a gente não consegue acompanhar, o 
professor dá um tempo pra gente pensar, pra 
gente buscar a resposta. Eu acho isso 
importante, porque assim a gente consegue 
pensar melhor e aprender por nós 
mesmos.(Penélope) 

 

O aluno tem necessidade que o professor saiba analisar o seu processo de 

aprendizagem, e que é tarefa docente incluir as diferentes formas no qual o 

processo ensino aprendizagem se dá, no seu planejamento de trabalho. 

 A condição humana do professor volta a tona quando os alunos se queixam 

de que fatores externos alteram o andamento do processo. A forma de ser do 

professor é um todo e depende, certamente, da cosmovisão que ele possui. Não sei 

até que ponto é importante ou possível classificar as atitudes dos professores. Ate 

porque também elas, como furto da contradição social, nem sempre apresentam 

formas lineares e totalmente coerentes com uma corrente filosófica. É inegável, 

porem, que a forma de ser a agir do professor revela um compromisso. E é esta de 

ser que demonstra mais uma vez a neutralidade do ato pedagógico81. 
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[...] querendo ou não, a gente tá começando do 
fim. Quando a gente se formar, será isso, vai 
aparecer um caso, a gente vai ter que resolver. 
Então, o caso aparece no primeiro período.  
Com as armas que a gente tem, o que a gente 
vai fazer? vamos pesquisar. (Catarina) 
 

 

 Outra questão que veio a tona é em relação à pesquisa. E ao me ver, o 

professor como produtor do conhecimento deve estimular as atividades de pesquisa, 

em qualquer nível de investigação. 

 

Através deste trabalho eu pude observar o 
companheirismo entre os colegas de sala e os 
acadêmicos do curso de fisioterapia. O trabalho 
foi de extrema importância, pois nos ajudou a 
pesquisar e procurar entender a parte de 
Anatomia Humana como, por exemplo ossos, 
músculos e articulações, também pesquisamos 
sobre osteoporose, antiinflamatórios e 
analgésicos.(Antonio). 

 

 Tavano e Almeida82 afirma em relação a pesquisa que a grande questão a 

somar na situação específica da Anatomia é a característica centenária da obtenção 

dos conteúdos de ensino. Uma disciplina que tem como foco de estudos um objeto 

único, ainda que bastante complexo como o corpo humano, tende ao esgotamento 

com o correr das décadas de pesquisadores se dedicando a este objeto. Urge 

redirecionar o olhar do pesquisador por meio das possibilidades que o avanço das 

tecnologias permite e que se reflete na forma de pesquisas numa linha não 

contemplada pelo ensino habitualmente. Contudo, é necessário analisar criticamente  

 

                                                 
82 TAVANO, Patricia T.; ALMEIDA, Maria Isabel. A reconfiguração do ensino Anatômico: Tensões que 

incidem na Disciplina Básica. Osasco: Uniderp. Revista Brasileira de Educação Médica. 2011. p.423. 
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tal constatação, que parece a única possível. O ensino depende das pesquisas e é 

sustentado por elas. 

 No que tange a condição curricular da Anatomia Humana nos cursos médicos 

da atualidade frente a tensões que incidem sobre ela, a podem estar levando a uma 

crise de manutenção de seu status sociocurricular83.. No que definimos a categoria 

de acordo com os saberes relacionados com o conteúdo da matéria de ensino num 

contexto que vai além do conhecimento técnico dele por ele mesmo. Inclui a 

capacidade do professor de transpor a sua ciência e ir para o aspecto de aproximar 

o aluno da sua prática profissional, ressignificando seu conhecimento a partir de um 

processo de aprendizagem reflexiva. 

 No que concerne ao método aplicado, foi muito interessante a maneira como 

o grupo interagiu, pois foi um trabalho realmente em grupo, sendo que todos 

buscaram informações e pesquisaram. Muito proveitoso também para os 

acadêmicos de 6º, 7º e 8º períodos que nos receberam, e puderam interagir e 

aprender com os convidados. Nos receberam de forma atenciosa e se colocaram a 

disposição. Ao desenvolver o trabalho pude constatar que além de representar uma 

forma de conhecimento a ser adquirido, era também uma forma de interação, não só 

do grupo focal mas também de alunos veteranos e profissionais da área da saúde. 

Em síntese, as Metodologias Ativas introduzidas nesses dois semestres (do 

ano de 2011) na disciplina de Anatomia Humana no curso de Fisioterapia da 

UNIVALI, na percepção dos alunos, tiveram um impacto positivo para sua 

aprendizagem, tanto na disciplina onde ocorreu a intervenção, bem como na 

formação  profissional,  já  que  as  categorias  citadas  pelos  acadêmicos  e  depois  
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analisadas e discutidas nesta pesquisa, conectam o pensamento destes com o de 

autores da área pedagógica, faz sentido com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de graduação em Fisioterapia além de contribuir para o processo de 

mudança da educação superior na área da saúde (e não apenas desta área), tão 

necessário para o desenvolvimento de profissionais comprometidos não apenas com 

o conhecimento técnico, mas com a saúde no seu conceito mais abrangente. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao tecer algumas considerações, que não ouso pensar que sejam finais, a 

respeito do trabalho realizado, não posso deixar de mencionar a participação dos 

acadêmicos que se dispuseram a debater o tema em questão. 

 Levando em consideração os relatos dos alunos, tanto verbais quanto 

escritos, a categoria mais citada e que se torna determinante para uma condição de 

ensino e aprendizagem diz respeito ao professor que sabe transmitir o seu 

conteúdo, que consegue motivar seus alunos e principalmente que tem a 

sensibilidade de perceber como seus alunos aprendem.  

Esta pesquisa me faz refletir e me coloca no âmbito de protagonista deste 

trabalho, o que me leva a recordar a primeira aula na universidade. Apesar da 

experiência de ter ministrado aulas no ensino médio, o desafio de dar aulas no 

ensino superior me fazia repensar quanto ao meu objetivo propiciar uma aula melhor 

do que a que me foi dada ao longo da minha carreira estudantil. Criei expectativas 

em relação ao trabalho a ser executado. Estas se mostraram relevantes e 

incentivadoras da prática docente de qualidade. Na época ainda não conhecia esse 

universo das questões pedagógicas e havia um sentido de exigência aos alunos no 

que se refere a avaliação. Pensava ser ali que se evidenciava o conceito de uma 

boa aula. A prática (tempo de prática) mostrou que não é bem assim. E a idéia desta 

pesquisa foi tomando força e corpo. Atualmente, depois de alguns anos de profissão 

docente e com os resultados da pesquisa em evidencia, me arrisco a dizer que o 

processo de aprendizagem pode ser avaliado de diversas maneiras, tanto pelas 

questões atitudinais dos acadêmicos, quanto pelo desempenho nas outras 
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disciplinas; pela capacidade de transpor os desafios que a formação acadêmica 

impõe ou até mesmo no que se refere as avaliações formais. Percebo que a 

aquisição de conhecimento acerca da prática pedagógica é necessária e urgente ao 

professor que se propõe a formar os futuros profissionais, pois ficou evidente nas 

respostas do grupo focal, ao se posicionarem quanto ao que é ser um bom 

professor, mas que também vai além da simples aquisição do conhecimento, é parte 

inerente ao contexto, a cosmovisão do profissional de educação em relação a sua 

atuação. 

Desta forma, perante os resultados coletados através dos instrumentos 

executados para esta pesquisa podemos afirmar que quando analisamos o discurso 

dos alunos do curso de Fisioterapia da Univali, matriculados na disciplina de 

Anatomia Humana no segundo semestre de 2011, acerca da aplicação de 

Metodologias Ativas no processo de ensinar e de aprender é extremamente positiva 

no que se refere a análise do discurso em relação ao que os alunos entendem do 

que seja uma boa aula. Os resultados dessa pesquisa tratam de evidenciar um 

caminho diferenciado para as disciplinas do chamado ciclo básico, neste caso 

Anatomia Humana, e que aponta para uma ressignificação dos seus conteúdos.  

Pudemos perceber, que talvez a aplicação das Metodologias Ativas sejam a 

saída para a crise das disciplinas do ciclo básico em relação ao ciclo 

profissionalizante, quando se leva em consideração o padrão de aluno que temos 

recebido no ensino superior (geração “Y”) e que impõem ao professor desafios 

contínuos no sentido de dinamizar suas aulas, aproximar-se e conhecer o 

acadêmico que está em sala de aula, colocar-se disponível às necessidades 

cognitivo-afetivas e valorizar o conhecimento prévio destes acadêmicos. Ter 

conhecimento técnico do assunto que ministra aulas, é fator imprescindível. Algo 
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que pude perceber nas falas do grupo focal, é que se o professor é bem sucedido 

em sua profissão fora da sala de aula,  no meu caso como fisioterapeuta , 

repassa uma maior credibilidade aos acadêmicos, servindo de incentivo aos futuros 

profissionais. Fato este que opto por ressaltar, não como um elemento primordial, 

mas que tem seu peso no contexto desta pesquisa em relação aos resultados 

obtidos., pois ficou evidenciado a citação dos acadêmicos, de admiração quando o 

professor é um profissional da área, ao que se agrega que o bom professor é aquele 

que aponta para o aluno, o caminho a seguir rumo ao seu ambiente de atuação. Isso 

transforma o aprendizado em uma busca pelo conhecimento e o direcionamento 

dessas informações aos objetivos que o acadêmico busca na sua trajetória pela 

universidade, rumo as conquistas almejadas para o futuro.  

Essa construção do raciocínio clínico favorece muita a atuação do futuro 

profissional. Para o aluno saber a aplicação direta e imediata do conteúdo teórico o 

atrai para a ressignificação do seu aprendizado, já que serão componentes de 

análise para a avaliação e tratamento dos pacientes no futuro. 

Os paradigmas que cercam essa abordagem diferenciada do conteúdo 

anatômico mostraram fazer sentido duplamente, nos estudos de autores relatados 

no corpo desta pesquisa e também nos argumentos utilizados pelos alunos para 

avaliação e comparação que fizeram em relação ao modelo tradicional, aula 

expositiva (ação passiva do aluno), com o modelo das metodologias ativas (aulas 

dinâmicas e com participação atica do aluno). 

Por fim, em se tratando de uma pesquisa cujo interesse foi o de avaliar os 

impactos quanto ao uso de Metodologias Ativas no ensino da Anatomia Humana sob 

a percepção dos acadêmicos, posso inferir que houve um diferencial para a 

aprendizagem destes alunos, pois seus depoimentos focaram fortemente na forma 
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como o professor trabalhou os conteúdos propostos para a disciplina nos dois 

semestres de 2011. A partir dos resultados obtidos posso considerar esta pesquisa 

de relevância no âmbito educacional, já que se tornou mais um instrumento de 

análise e também alimenta uma linha de pensamento onde a aula é o foco da 

análise e quem a avalia são os próprios alunos, ou seja, os dela se valem. 

No entanto, confesso que diante da gama de informações que se apresentou 

desde o inicio da pesquisa com o grupo focal, passando pela bibliografia 

pesquisada, transcrição e analise das respostas, até a elaboração do relatório final, 

algumas foram às vezes em que senti a limitação imposta ao meu trabalho, pois 

quando lidamos com o universo infinito, no qual estão inseridos as pessoas e seus 

personagens representados por seus atos cotidianos, fica evidente a dificuldade de 

fazer uma analise mais profunda, portanto acredito ser necessário dar continuidade 

a pesquisa no intuito de aprofundar e agregar resultados mais relevantes ao tema. 

Muito modestamente penso ter atingido o objetivo ao que me propus, mas de 

qualquer maneira, prefiro deixar a critério do leitor fazer esta avaliação. 
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ANEXOS 

 
Pesquisa realizada com o grupo focal: 

 

• Saberes relacionados com o conteúdo da matéria de ensino num contexto que 

vai além do conhecimento técnico dele por ele mesmo. Inclui a capacidade do 

professor de transpor a sua ciência e ir para o aspecto de aproximar o aluno da 

sua prática profissional, ressignificando seu conhecimento a partir de um 

processo de aprendizagem reflexiva. 

• Saberes relacionados com a prática pedagógica, envolvendo “saber passar a 

matéria” de forma a ser agente de motivação, de saber interpretar o universo 

complexo dos seus alunos e perceber como esses aprendem. 

•  Saberes que decorrem das características que tornam o professor um educador. 

Inclui-se aí a condição de convivência, dos aspectos emocionais, bem como das 

relações da ética como ser justo nas avaliações. 

•  Saberes próprios que fazem do professor um produtor do conhecimento. Trata-

se de uma postura profissional imprescindível ao docente. A ação investigativa 

da pesquisa é uma ferramenta importante na formação de uma aluna crítico e 

criativo.  

 

No Quadro 1 apresentamos as categorias de análise mais citada nos relatos escritos 

dos acadêmicos e no grupo focal, após a execução de atividades de aprendizagem 

utilizando metodologias ativas na disciplina de Anatomia Humana: 

 

a) “Foram propostos diferentes métodos para um mesmo diagnóstico, o que fez 

os acadêmicos pesquisarem algumas informações com outros acadêmicos 

que já estagiam, com outros professores e alguns profissionais fora do 

campus.”. 

b) “O trabalho foi bem produtivo, criativo e bem pesquisado, nosso grupo buscou 

a informação de uma maneira objetiva e clara, que todos pudessem 

compreender, deixamos a desejar em alguns aspectos ortográficos no slide, 

porém nosso objetivo maior era a oralidade.” 

c) “Achei o trabalho bastante interessante, pois abordava vários assuntos 

diferentes, com bastantes informações a serem questionadas.” 
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d) “Neste trabalho sobre o caso clínico todos se interessaram, correram atrás de 

conteúdos diferentes, se esforçaram para fazer algo criativo, fazendo com que 

todos do grupo se envolvessem e aprendessem o conteúdo.” 

e) “Considero que tivemos um grande passo com relação ao aprendizado e 

gostaria que houvesse mais atividades assim.” 

f) “Foi além de um trabalho coletivo, uma forma de um ajudar o outro e de 

interação entre o grupo. Correr atrás de informações, pesquisar e tirar dúvidas 

foi essencial. Além disso, testou cada um, a maneira de cada um se 

expressar, lidar com o nervosismo e timidez.” 

g) “Foi muito interessante a maneira como o grupo trabalhou, pois foi um 

trabalho realmente em grupo, todos buscaram informações e pesquisaram. 

Foi muito boa também como os acadêmicos de 6º, 7º e 8º períodos nos 

receberam, eles foram muito atenciosos e se colocaram a disposição do 

nosso grupo.” 

h) “Foi muito interessante a maneira como o grupo trabalhou, pois foi um 

trabalho realmente em grupo, todos buscaram informações e pesquisaram. 

Foi muito boa também como os acadêmicos de 6º, 7º e 8º períodos nos 

receberam, eles foram muito atenciosos e se colocaram a disposição do 

nosso grupo.” 

i) “Fazendo este trabalho foi possível aprender um pouco mais sobre o assunto 

envolvido, além de despertar um maior senso crítico e respeito das 

apresentações.” 

j) “Gostei muito da atividade, nela muito mais do que estudarmos Anatomia, 

tivemos de conhecer um pouco mais sobre Fisioterapia em aspectos gerais 

unindo o conteúdo de todas as matérias e tendo que ir além delas.” 

k) “Através deste trabalho eu pude observar o companheirismo entre os colegas 

de sala e os acadêmicos do curso de fisioterapia. O trabalho foi de extrema 

importância, pois nos ajudou a pesquisar e procurar entender a parte de 

Anatomia Humana como, por exemplo ossos, músculos e articulações, 

também pesquisamos sobre a osteoporose, antiinflamatórios e analgésicos.” 

l) “Este trabalho trouxe para mim o conhecimento sobre fraturas no úmero a 

osteoporose e os procedimentos que um fisioterapeuta tem que fazer.”  

 



QUADRO 1 
 
 
 

   

DESCRITORES 
CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

RELATOS DOS ACADÊMICOS ATRAVÉS DE (MÉTODO) 

Saberes relacionados 
com a prática 
pedagógica, 
envolvendo desde o 
“saber transmitir” até 
o motivar os alunos e 
entender como os 
mesmos aprendem. 

1- Que prende a 
atenção do aluno 

“O professor tem que fazer com 
que a gente preste atenção, que 
saia dali pelo menos com uma idéia 
do que foi a aula dada.” 

1- Proposição de diferentes métodos 
de aprendizado/estratégia (a) 

2- Que seja dinâmico 

“eu acho que o professor, para 
prender a atenção do aluno, ele 
tem que ser bem dinâmico, quanto 
mais dinâmica a aula, melhor” 

4- Criatividade, Dinamismo, 
empolgação (b) 

3- Que queira ensinar 
pra todos os alunos: 
os bons e os que não 
são bons 

“...eu acho que quando o professor 
demonstra que sabe que ta dando 
aula, sabe o que está fazendo ali, a 
turma inteira corresponde bem 
diferente do que com um professor 
que ta ali só lendo.” 

2- Busca de informações, interesse (c) 
(d) 

4- Ter paixão pelo 
que faz 

“...o professor é isso, ele é a fonte 
do conhecimento, ele que deve 
estimular, ele é quem tem que 
fazer o aluno aprender.” 

3- Construção de 
aprendizagem/trabalho produtivo/ 
Interdisciplinaridade (e) 
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**5- Caso não saiba ir 
buscar saber 
demonstrando que se 
IMPORTA com a 
dúvida do aluno; 

“...e se ele não souber, pelo menos 
ter a sensibilidade de ir pesquisar e 
trazer na outra aula para você, 
mostrar que pelo menos se importa 
com o que você está perguntando.” 

  

Saberes que 
decorrem de uma 
postura ética, que 
torna o professor um 
educador. Inclui-se aí 
a condição de saber 
ouvir, respeitar os 
alunos, conviver com 
a diferença, ser justo 
nas avaliações, ser 
honesto, etc ** 

6- Que conhece seus 
alunos, é amigo da 
turma. 

“Mas o bom professor também é 
aquele que entende o aluno. Cada 
um de nós vai aprender de uma 
forma diferente. O bom professor é 
aquele que sabe o que ensinar, pra 
quem ensinar e como ensinar. É 
aquele que consegue abranger o 
ensino para todos os tipos de aluno 
que há em sala de aula. Ele é o 
professor que conhece o aluno que 
está lá dentro.” 

5- Capacidade de expressão/lidar com 
nervosismo e timidez (f) 

6- Interação entre os 
alunos/socialização/ Participação 
coletiva/companheirismo (g) (h) 

7- Que não deixa sua 
vida pessoal 
atrapalhar ou 
influenciar as aulas 

 “Uma coisa que o professor não 
pode deixar transparecer é o 
humor, não pode deixar isso 
interferir na aula.” 
 
 

  

Saberes próprios das 
posturas e atividades 
investigativas, 
entendidos como 
aqueles que fazem 

8- Desperta interesse 
em pesquisar 

“...querendo ou não, a gente tá 
começando do fim. Quando a gente 
se formar, será isso, vai aparecer 
um caso, a gente vai ter que 
resolver. Então, o caso aparece no 

7- Desenvolvimento de senso crítico (i) 
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do professor um 
produtor do 
conhecimento. Isso 
inclui a capacidade 
de formar um aluno 
crítico e criativo, 
capaz de continuar 
aprendendo, numa 
postura 
epistemológica 
emergente. Envolve a 
capacidade de 
autocrítica e as 
atitudes de 
humildade, dedicação 
e paciência. 

primeiro período.  Com as armas 
que a gente tem, o que a gente vai 
fazer? vamos pesquisar!” 

Saberes relacionados 
com o conteúdo da 
matéria de ensino 
num contexto que vai 
além do 
conhecimento técnico 
dele por ele mesmo. 
Inclui a capacidade 
do professor de 
transpor a sua 
ciência e ir para o 
aspecto de aproximar 
o aluno da sua 

10- Que mostre 
confiança no que está 
fazendo 

“Uma coisa que ajuda também é o 
professor mostrar confiança naquilo 
que está fazendo. Não é colocar os 
slides, ler e dar uma explicação! 
Tira os slides, tira tudo, falar 
mesmo e fazer a gente entender.” 

9- Aquisição de conhecimento técnico 
(k) (l) 

11- Sempre deve ter 
a resposta; que 
domine o conteúdo. 

“o professor tem que sempre ter a 
resposta. Quando você perguntar 
algo pra ele, ele tem que ter a 
resposta pra te dar, não pode te 
dizer “ah, espera, pode ser isso, ou 
pode ser aquilo”. Não, o professor 
tem que ter a resposta.” 
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prática profissional, 
ressignificando seu 
conhecimento a partir 
de um processo de 
aprendizagem 
reflexiva. 

12- Aquele que os 
alunos admiram, 
principalmente 
quando é 
fisioterapeuta 

“...e outra coisa que instiga a gente 
é ver que os professores são bons, 
e aí a gente quer chegar lá. Eu, 
quando crio admiração por um 
professor, eu aprendo muito mais. 
E é por isso que é legal ter os 
professores do curso dentro da 
área.” 

Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir dos dados coletados nos relatos dos acadêmicos e no grupo focal 
 

 



 


