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Meu nome é Gabrielle Passarini 

Mendes de Carvalho e sou 

graduada em Ciências Biológicas 

(bacharelado e licenciatura). Foi 

durante a graduação e os estágios 

em salas de aula que me 

interessei pela docência e pelos 

temas que permeiam a atividade 

na área. A aproximação de grupos 

de estudo e seminários de 

discussão do CEDESS me fez 

construir muitos conhecimentos a 

respeito do que é ser docente, 

especialmente dentro do contexto 

atual do nosso país. Durante este 

período pude experimentar 

diversas sensações e conhecer 

variados pontos de vista, 

desconstruindo alguns conceitos, 

construindo novos alicerces e 

reafirmando alguns antigos. 

Esta publicação é o produto final 

do meu trabalho de mestrado 

como aluna do programa de 

mestrado profissional em Ensino 

em Ciências da Saúde do Centro 

de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde – 

CEDESS/UNIFESP. 

O objetivo deste produto é 

divulgar a experiência de 

formação docente vivenciada nos 

cenários que compuseram a 

presente pesquisa, que ocorreu 

graças a parceria entre o 

CEDESS e a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

Essa parceria tem o propósito de 

contribuir para os processos de 

formação docente na área da 

saúde centrados na interação 

professor-aluno e no uso de 

estratégias de ensino-

aprendizagem e metodologias 

ativas de ensino. 

Os estudos acerca da formação 

docente estão crescendo ao longo 

do tempo, no entanto ainda há 

muitos questionamentos que 

permeiam a prática docente e que 

motivaram a construção e 

desenho da pesquisa de 

mestrado.  

Como ao longo deste caderno 

falaremos muito sobre o binômio 

educação-saúde, cabe 

1. Prólogo 
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contextualizar brevemente o atual 

momento das duas áreas no 

nosso país. 

O nosso sistema de saúde é 

regido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), segundo os 

princípios da Lei Orgânica de 

Saúde de 1990 e baseado na 

Constituição de 1988. Os 

princípios estabelecidos nesta lei 

foram: universalidade, 

integralidade, equidade, 

regionalização e hierarquização e 

a participação popular (BRASIL, 

1990). 

Atender a essas doutrinas envolve 

redefinir o perfil dos profissionais 

egressos das instituições de 

ensino superior (IES). Embora 

sejam realizadas diferentes 

iniciativas de mudança, o ensino 

superior em saúde ainda 

apresenta forte influência do 

modelo tradicional, conhecido pelo 

predomínio de aulas unicamente 

expositivas e transmissivas. 

Atualmente, o Brasil vive um 

momento de mudança de 

paradigmas envolvendo modelos 

de ensino mais centrados no 

professor, onde o aluno é passivo 

no processo ensino-aprendizagem 

e modelos que colocam o aluno 

como centro ativo deste processo 

(paradigma emergente). Os 

modelos pautados na transmissão 

de informações por parte do 

professor e a recepção passiva 

por parte do aluno não criam 

subsídios suficientes para que 

ocorra a construção de 

conhecimento e a reflexão da 

realidade, não correspondendo às 

atuais demandas de saúde e 

educação. 

Provavelmente, a maior parte dos 

docentes foi formada sob uma 

concepção de ensino 

transmissiva, porque é o que 

condiz com a pedagogia 

predominante na época que 

cursaram suas graduações/pós-

graduações. A grande 

problemática é que existe uma 

grande tendência a reproduzir os 

modelos docentes vivenciados 

durante sua história de vida 

(MASETTO, 2015), sendo assim, 

surge um importante 

questionamento: como formar 
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profissionais e futuros docentes 

com um perfil adequado ao que é 

necessário no momento, se 

grande parte dos formadores 

destes profissionais possuem 

concepções de docência que não 

condizem com isso? 

Portanto, é muito importante 

estudar os assuntos relacionados 

à formação docente em saúde e 

trabalhar práticas que criem 

subsídios para desenvolver as 

competências necessárias aos 

profissionais da docência e da 

saúde. É com essa intenção que 

contamos nesta publicação a 

prática por nós desenvolvida. 
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A equipe de pesquisadores do 

CEDESS e da UFPE definiram 

juntas a proposta educativa a ser 

desenvolvida em duas disciplinas: a 

disciplina Processo Ensino-

Aprendizagem (PEA) ofertada aos 

alunos de mestrado profissional do 

CEDESS e a disciplina Prática 

Docente ofertada a doutorandos da 

UFPE. Ambas as disciplinas tem 

como objetivo desenvolver práticas 

de ensino-aprendizagem, tendo em 

vista vivenciar parte do processo de 

formação docente em saúde, 

integrando conhecimentos prévios e 

novos. As propostas se dão a partir 

da reflexão sistemática de modo a 

responder questões relativas a “por 

que”, “para que”, “para quem”, “o 

que” e “como” se ensina? Assim, as 

disciplinas têm por finalidade 

possibilitar ao estudante apropriar-se 

de conhecimentos e instrumentos 

para exercer ações docentes de 

forma autônoma, mas também 

cooperativa. Para isto, durante 

ambas disciplinas, se faz necessário: 

Elaborar o plano de aula de uma 

prática educativa. 

Definir um roteiro de observação de 

cada prática educativa 

Implementar a prática educativa 

planejada anteriormente, registrando 

seu desenvolvimento 

Refletir sobre as práticas 

pedagógicas vivenciadas na 

disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A proposta 
educativa 
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A experiência que será descrita neste 

caderno ocorreu dentro de dois 

contextos: 

1. A disciplina Processo Ensino-

Aprendizagem, do CEDESS 

 

2. A disciplina Prática Docente, 

da UFPE 

 

 

 

 

Na disciplina Processo Ensino-

Aprendizagem, ofertada pelo 

CEDESS aos alunos de Mestrado 

Profissional, os pós-graduandos se 

dividiram em quatro grupos para 

trabalhar as temáticas relacionadas 

ao binômio educação-saúde 

utilizando diferentes estratégias para 

a abordagem. As estratégias 

escolhidas foram: dramatização, 

mapa conceitual, problematização e 

júri simulado. 

O estudo teórico aconteceu 

basicamente em aulas presenciais e 

o planejamento em grupo ocorreu 

uma parte em aula presencial e a 

outra parte no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, utilizando o 

fórum de discussão como ferramenta 

para troca de ideias, artigos, opinião 

e também como espaço para a 

construção do planejamento e para a 

participação das professoras 

responsáveis pela disciplina, que 

mediaram o processo de planejar. 

O cenário de implementação 

foi a disciplina Formação Didático 

Pedagógica, também ofertada pelo 

CEDESS, mas para pós-graduandos 

de diversos programas de mestrado e 

doutorado da área da saúde da 

UNIFESP. 

Enquanto um dos grupos 

ficava responsável por conduzir a 

aula, as professoras e os outros 

alunos da Processo Ensino-

Aprendizagem ficavam na posição de 

observadores, fazendo anotações 

sobre o momento da implementação 

para posterior avaliação e discussão.  

 

O cenário do 
CEDESS 

3. Os Cenários 
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Enquanto no CEDESS, a articulação 

do processo de implementação 

ocorreu entre dois cursos de pós-

graduação, na UFPE, essa 

articulação aconteceu entre pós-

graduação e graduação. Sendo a 

disciplina Prática Docente do 

programa de doutorado em Saúde da 

Criança e a disciplina Metodologia da 

Pesquisa do curso de graduação em 

enfermagem.  

Os doutorandos trabalharam de duas 

formas: grandes aulas e pequenas 

aulas (tutorias). As grandes aulas 

eram mediadas por duplas ou trios de 

doutorandos e eram para a turma 

toda de alunos da enfermagem. As 

pequenas aulas eram tutorias onde 

apenas um pós-graduando mediava 

um pequeno grupo de graduandos 

(em média cinco). 

O planejamento dessas aulas 

aconteceram de forma presencial, 

mas também com suporte de 

aplicativos de comunicação no celular 

que facilitavam a relação a distância 

entre os doutorandos. 

As grandes aulas objetivavam-se em 

trazer embasamento teórico e 

exemplificar as etapas da construção 

de um projeto de pesquisa enquanto 

as tutorias iam construindo etapa por 

etapa um projeto que deveria ser 

apresentado na última aula da turma 

de graduação. Esse projeto tinha 

sempre alguma relação com a 

temática que o pós-graduando estava 

trabalhando em seu doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cenário da 
UFPE 
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Os participantes eram em sua maioria 

do sexo feminino (80%) e foram 

graduados em cursos da área da 

saúde, exceto uma participante 

graduada em Biblioteconomia, mas 

que desempenha atividades 

relacionadas com educação e saúde. 

A prevalência foi da Enfermagem, 

com quatro participantes graduados 

no curso. 

A maioria se graduou em instituições 

de ensino públicas e somando os 

pós-graduandos da UFPE e os do 

CEDESS, há uma predominância de 

graduados em instituições da região 

nordeste do país. 

Quanto à idade, podemos observar 

que os participantes inseridos no 

doutorado da UFPE são mais jovens 

do que os inseridos no mestrado do 

CEDESS. Esse quadro é muito 

comum de ser encontrado, pois o 

mestrado profissional é mais 

destinado a pessoas que estão 

formadas há mais tempo e que 

possuem também maior tempo 

exercendo a profissão.  

Apenas três dos respondentes ao 

questionário de perfil inicial afirmaram 

não ter participado de nenhum tipo de 

curso ou capacitação didático-

pedagógica. Por outro lado, nenhum 

dos participantes disse não pretender 

exercer a docência. 

 Quanto às atuações profissionais, os 

participantes desempenhavam 

diversos papeis, tínhamos docentes 

de universidades públicas e privadas, 

tutor de cursos à distância, pessoas 

atuantes na área clínica ou 

ambulatorial, educadores que 

desenvolvem cursos na área da 

saúde e uma participante que estava 

se dedicando exclusivamente ao 

doutorado na época que foi 

entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

4. Caracterização  
dos Participantes 
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As imagens a seguir (página 12) 

ilustram melhor o processo 

desenvolvido, elencando cada uma 

das etapas e demonstrando a 

articulação das disciplinas e seus 

respectivos cenários de 

implementação. 

A etapa 1 consistiu em um 

questionário de perfil sócio-

demográfico e de formação didático-

pedagógica prévia dos participantes.  

Na etapa 2, os participantes 

escreveram uma carta inicial, no 

formato de narrativa, respondendo a 

algumas questões norteadoras sobre 

sua história de vida, escolha da 

profissão, modelos docentes 

vivenciados em ser percurso 

formativo e características que 

consideravam de um bom professor. 

A etapa 3 consistia na apresentação 

da proposta a ser desenvolvida 

durante as disciplinas de pós-

graduação. 

A quarta etapa trouxe algumas 

reflexões teóricas com o objetivo de 

criar um embasamento para que os 

pós-graduandos pudessem trabalhar 

as estratégias de ensino-

aprendizagem com maior 

propriedade. 

A etapa 5 consistiu na elaboração 

do(s) plano(s) de aula(s) e a sexta 

etapa foi a implementação destas 

aulas previamente planejadas. 

O último momento ficou destinado à 

avaliação e às reflexões sobre 

tópicos que surgiram durante o 

processo. 

Observe nas figuras que os cenários 

de implementação de prática e a 

forma de implementação diferem no 

contexto do CEDESS e da UFPE. 

 

 

 

 

 

 

5. As Sequências 
Didáticas 
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Disciplina Processo  
Ensino-Aprendizagem 

1. Questionário de perfil 
 

2. Carta inicial 
 

3. Apresentação da 
proposta 
 

4. Estudos e reflexões 
teóricas (bimodal) 
 

5. Planejamento de uma 
prática educativa 
(bimodal) 
 

6. Implementação 
 

7. Reflexão e Avaliação 
 

 

Cenário de Prática 
(Disciplina Formação 

Didático-Pedagógica em 
Saúde) 

 

» Implementação do 
Planejamento 

» Os conteúdos foram 
trabalhados pelos grupos de 
alunos da disciplina PEA com 

os alunos da FDPS. 

Disciplina Prática 
Docente 

1. Questionário de perfil 
 

2. Carta inicial 
 

3. Apresentação da 
proposta 
 

4. Estudos e reflexões 
teóricas 
 

5. Planejamento das 
aulas e tutorias 
 

6. Implementação 
 

7. Reflexão e Avaliação 
 

 

 
 

Cenário de Prática 
(Disciplina Metodologia 
do Trabalho Científico) 

 

» Tutorias de cada 
doutorando com seus grupos 

» Aulas gerais para a turma 
toda 

» Apresentação do trabalho 
final dos grupos 
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Um dos grupos de mestrandos da 

disciplina PEA utilizou a estratégia do 

júri simulado para trabalhar o tema 

“Políticas Indutoras de Formação em 

Saúde”.  

O plano de aula deste grupo tinha 

como objetivo discutir este tema 

extremamente importante e atual, 

particularmente o desafio da 

formação em saúde na graduação, o 

descompasso entre a orientação na 

formação e as reais necessidades da 

população, a articulação entre ensino 

e serviço, promovendo debates 

acerca destes tópicos. 

O primeiro momento da aula consistiu 

em uma dinâmica de grupo com a 

intenção de trabalhar a comunicação 

e a liderança. Os participantes eram 

divididos em grupos e não podiam 

usar a fala, apenas a expressão 

corporal.  

O segundo momento tinha o objetivo 

de instigar o conhecimento dos 

alunos sobre o Programa Mais 

Médicos a partir de perguntas como 

“Vocês conhecem o programa? Por 

que este foi criado pelo governo?”. 

Em seguida, os grupos de alunos 

(estabelecidos no primeiro momento) 

receberam um artigo de uma revista 

sobre o Programa Mais Médicos para 

lerem e discutirem (CARDOSO et al, 

2015). 

Após a leitura, é explicado aos alunos 

que eles participação de uma 

encenação de júri, onde o réu é o 

Programa Mais Médicos. Os alunos 

foram divididos: um foi o juiz, um foi o 

escrivão, um tomou a posição do 

promotor de acusação e um do 

advogado de defesa. Além disso, 

cinco alunos formaram o conselho de 

sentença. Os demais foram os 

plenários. 

Iniciou-se, então, a encenação do júri 

simulado, que começou pela 

intervenção do promotor, na 

sequência, ocorreram duas rodadas 

para defesa e acusação, até que o 

juiz deu a palavra final. 

Após um intervalo depois da 

6. Implementações das 
aulas (CEDESS) 

Júri Simulado 
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simulação do júri, houve a 

participação de uma professora 

convidada, especialista no tema 

desenvolvido, para tirar as dúvidas 

que surgiram na etapa anterior e para 

discutir sobre o Mais Médicos e 

outras políticas da área da saúde. Ao 

final deste momento, os alunos 

recebiam textos sobre políticas 

públicas da área da saúde (um por 

grupo) e por fim deviam responder 

resumidamente à pergunta “Você 

acha que este programa fomenta 

realmente subsídios para a formação 

de profissionais de saúde, para que 

estes possam atender as demandas 

da população?”. 

Cada grupo apresentou brevemente 

sua resposta à pergunta e para 

finalizar a aula, houve o levantamento 

de dúvidas que restaram referentes 

aos textos e também de sugestões 

relacionadas à estratégica de ensino 

utilizada (júri simulado). 

 

 

 

Imagem: www.depositphotos.com.br 
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A estratégia do mapa conceitual foi 

escolhida para trabalhar o tema de 

Avaliação da Aprendizagem. 

Os objetivos dessa aula foram 

compreender o que é avaliação da 

aprendizagem e as diferenças entre 

testar, medir e avaliar; compreender 

as diferenças entre avaliação 

somativa e formativa e identificar os 

diferentes instrumentos de avaliação 

de aprendizagem. 

A primeira etapa deste processo era 

uma tarefa pré-encontro, onde os 

alunos deviam ler um texto sobre 

mapa conceitual disponibilizado por 

e-mail e elaborar um relato pessoal 

sobre avaliação da aprendizagem 

contando os sentimentos vivenciados 

na referida experiência. 

A segunda etapa foi a aula, iniciada 

por uma dinâmica de apresentação e 

seguida da apresentação da 

estratégia do mapa conceitual, onde 

as responsáveis pela aula criaram na 

lousa um mapa com os conceitos 

prévios que cada um tinha sobre 

avaliação de aprendizagem. 

Em seguida, a turma foi dividida em 

grupos e foram distribuídos textos de 

dois autores diferentes sobre 

avaliação. Os grupos deviam 

construir seus mapas conceituais em 

cartolinas a partir dos conceitos mais 

importantes destes textos. Eles 

tiveram o tempo de 60 minutos. 

 

Após um intervalo, cada grupo 

apresentou aos colegas seu mapa 

conceitual. 

No final das apresentações, foi 

promovido um momento de 

metarreflexão, onde o objetivo é 

refletir sobre o caminho percorrido, 

desde o mapa conceitual inicial feito 

na lousa, até o que foi construído 

após a discussão e introdução dos 

Mapa 
Conceitual 

Foto: acervo CEDESS 
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novos conhecimentos. 

O fechamento da aula se deu com 

uma breve síntese dos aspectos 

convergentes abordados pelos 

grupos e foi solicitado que os alunos 

realizassem uma avaliação daquela 

aula por meio da escolha de uma cor 

que expressasse o que a aula 

representou para cada um deles. 
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O tema Formação Docente na Área 

da Saúde foi escolhido por um dos 

grupos. Para trabalhar este tema, foi 

usada a estratégia de aprendizagem 

da Dramatização. 

O objetivo desta aula foi refletir o 

processo de formação docente na 

área da saúde a partir das 

concepções existentes acerca do 

papel do docente e contextos de 

formação. Os conteúdos trabalhados 

foram os modelos docentes, os 

saberes docentes, o papel do 

professor e a profissionalização 

docente na área da saúde. 

A dramatização é uma etapa de uma 

estratégia conhecida como 

Psicodrama, que tem o objetivo de 

construir cenas de forma vivenciada 

para melhor compreensão da 

situação e criação de alternativas, 

sem roteiro pré-definido e construído 

coletivamente. Neste grupo, um dos 

responsáveis pela implementação da 

aula tem uma ampla experiência com 

esta estratégia. 

A aula se iniciou com uma breve 

apresentação do professor facilitador 

e também do psicodrama. Em 

seguida, houve um aquecimento em 

forma de jogos de interação grupal e 

busca de cenas vividas pelos 

participantes que fossem 

relacionadas à formação docente em 

saúde. 

 

Os alunos foram divididos em grupos 

para compartilharem suas vivências e 

cada grupo devia escolher uma cena 

citada para ser dramatizada. A etapa 

seguinte foi a dramatização destas 

cenas. 

Após a apresentação de todos os 

grupos, a turma toda compartilhou 

como foi vivenciar isso e foi dado 

início a uma discussão dos elementos 

Dramatização 

Foto: acervo CEDESS 
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teóricos que surgiram no processo. 

 

Posteriormente, a partir das 

discussões anteriores, foi realizada a 

introdução de conhecimentos novos 

por meio de uma breve preleção 

dialogada. 

O fechamento da aula se deu por 

meio de uma síntese do que foi feito 

durante a aula e a avaliação foi 

através da livre exposição dos 

participantes a respeito dos 

momentos vivenciados. 
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Para trabalhar a temática Currículo e 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

grupo selecionou a estratégia 

Indagação Dialógica 

Problematizadora. 

Os objetivos desta aula foram debater 

e ampliar o entendimento do conceito 

de currículo, debater e ampliar o 

entendimento do conceito de 

currículo, conhecer as diretrizes 

curriculares nacionais de cursos da 

área da saúde e discutir refletindo 

sobre elas, suas aplicações e a 

reestruturação dos currículos de 

graduação em saúde. 

Para atingir estes objetivos, foram 

trabalhados os seguintes conteúdos:  

- DCN: contexto histórico e político 

social; desenvovimento de 

habilidades e competências para o 

exercício profissional. 

- Currículo: conceito; currículos 

tradicionais e inovadores; projeto 

pedagógico.  

A primeira etapa da implementação 

desta aula consistiu em apresentar 

uma situação problema:  

Situação problema: “Em time que está 

ganhando, não se mexe?” 

Em uma universidade federal do interior da 

Bahia, com o incentivo do governo federal 

através de políticas públicas de expansão e 

interiorização de vagas para formação 

médica, está sendo implantado um curso de 

graduação de medicina num currículo 

inovador. Este currículo é modular, 

construído em eixos temáticos e está 

estruturado em dois ciclos: 

- 1º. ciclo: Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde (BIS) com duração de 3 anos, 

composto de disciplinas biológicas e de 

humanidades e ênfase no trabalho em 

equipe com intervenções na comunidade: 

 - 2º. ciclo: profissionalizante na área médica 

com duração de 4 anos.(Pós BIS) 

A universidade em questão também alberga 

outros 3 cursos na área da saúde: 

Enfermagem, Nutrição e Psicologia com 

currículo tradicional e disciplinar. 

Recentemente o Conselho Universitário 

(CONSUNI) aprovou a reestruturação 

curricular desses cursos de forma 

semelhante ao da medicina a partir de 2014 

(BIS + Pós BIS).  

Em uma reunião dos docentes com a pró-

reitora de graduação para avaliar como estão 

os projetos de elaboração destes novos 

currículos, ficou evidente que esses docentes 

estão apresentando grande resistência em 

reestruturar seus currículos, mantendo-os 

Problematização 
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baseados em disciplinas de forma que a 

duração desde o 2º ciclo é pouco inferior ao 

total do curso tradicional. 

Muitos destes professores referiram que não 

entendem o motivo de modificar toda a 

estrutura curricular de todos os outros cursos 

da área de saúde uma vez que estes 

“funcionaram muito bem até hoje”. No 

decorrer da reunião, o representante dos 

docentes expressou o descontentamento do 

grupo de professores com a seguinte fala: 

“Em time que está ganhando não se mexe! 

Estamos somente gastando tempo e dinheiro 

para elaborarmos um currículo que irá formar 

médicos, enfermeiros, nutricionistas e 

psicólogos do mesmo modo que as demais 

universidades com currículos tradicionais”. 

 

A segunda etapa foi provocar os 

alunos por meio de questionamentos 

a respeito dessa situação-problema e 

a partir das respostas, sistematizar 

estes conhecimentos prévios e as 

dúvidas que surgiram. 

Em seguida, os participantes foram 

divididos em grupos para ler as 

diretrizes e responder aos 

questionamentos elencados na etapa 

anterior. Cerca de 30 minutos depois, 

cada grupo apresentou uma 

argumentação a respeito do assunto. 

Para o fechamento da aula, foi 

elaborada uma síntese sobre os 

tópicos trabalhados e a leitura feita. A 

avaliação foi feita de forma oral, onde 

cada aluno avaliava a proposta e 

comentava sobre os conhecimentos 

apreendidos e construídos na aula. 
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Na UFPE, os doutorandos da 

disciplina Prática Docente 

trabalharam em duplas ou trios para 

planejar e implementar algumas aulas 

para a turma toda de alunos da 

graduação de Enfermagem, dentro de 

um cenário que foi a disciplina de 

Metodologia do Trabalho Científico da 

graduação. 

Os temas abordados nessas aulas se 

referiam sempre às etapas de 

construção de um projeto de 

pesquisa: como fazer a introdução, 

como levantar referencial teórico, 

como descrever o método e assim 

sucessivamente.  

O objetivo dessas aulas era 

basicamente dar sustentação teórica 

sobre estes tópicos para que 

posteriormente fossem desenvolvidos 

em tutorias com grupos menores e 

construído, passo a passo, um 

projeto de pesquisa que devia ser 

apresentado pelos graduandos na 

última aula da disciplina da 

enfermagem. 

 
 

Os doutorandos responsáveis por 

essas aulas comentaram em 

entrevista o uso de algumas 

estratégias e recursos usados para a 

implementação, desde uso do quadro 

até as redes sociais, como podemos 

observar nas falas de dois dos 

participantes: 

(...) na primeira aula eu utilizei relatos 

de redes sociais, propagandas de 

televisão, artigos, livros (...) blogs de 

especialistas, né, porque cada um 

trazia a mesma informação, mas em 

contextos diferentes e eu queria que 

os alunos avaliassem esse peso (...) 

(Participante 1) 

(...) dependendo do assunto eu trazia 

alguns artigos pra eles olharem, pra 

eles verem como era na prática a 

situação, a gente distribuiu, fez 

colagem, fez mapa conceitual no 

final pra fazer fechamento (...) 

(Participante 2) 

7. Grandes Aulas 
(UFPE) 

 

Imagem: www.afabricadedesenhos.wordpress.com 
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As tutorias foram desenvolvidas pelos 

doutorandos (tutores) com grupos de 

aproximadamente cinco graduandos 

do curso de Enfermagem. Nessas 

tutorias o objetivo era a construção 

etapa por etapa um projeto de 

pesquisa que tinha tema relacionado 

com a pesquisa de doutorado de 

seus tutores.  

Cada doutorando adotou uma forma 

de fazer esta construção, em termos 

de recursos e estratégias: 

(...) basicamente diálogos, 

discussões, tentei implementar 

também, fazer um modo de educar 

pela pesquisa, fazer eles 

pesquisarem sobre o tema, 

pesquisar sobre o método que a 

gente deveria utilizar, o que a gente 

ia pesquisar. Então foi basicamente 

isso: o diálogo, eles pesquisaram 

para construir o próprio 

conhecimento, discutiam entre eles e 

comigo. (Participante 3) 

(...) eu usei tanta coisa, deixa eu ver 

(...) eu usei artigo, recortes de livro, 

teve um dia que na aula sobre base 

de dados eu fiz um tutorial pela 

Internet, fiz um tutorial e mandei 

todas as imagens pelo whatsapp, 

então eles tinham que procurar 

utilizando o tutorial do whatsapp, 

porque é uma forma de eles terem, 

né, vão ter sempre esse tutorial (...) 

(Participante 1) 

Os doutorandos também relataram 

que a relação deles com os alunos da 

graduação foi mais intensa durante a 

tutoria, muito provavelmente porque 

este tipo de metodologia aproxima 

bastante professor-aluno, uma vez 

que o professor desempenha o papel 

de mediador e estimulador da busca 

pelo conhecimento e não um mero 

transmissor de conteúdo. A fala a 

seguir é um exemplo. 

Eu acredito que um dos momentos 

mais significativos, né, foi realmente 

o momento que eu tive com o grupo 

na tutoria, onde a gente trabalhou o 

tema pra construção do projeto, o 

projeto de pesquisa e eu acho que 

essa interação mais próxima com 

eles acho que foi o momento mais 

significativo de toda disciplina. 

(Participante 4) 

 

 

8. Tutorias 
(UFPE) 
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Na página 33 podemos observar um 

diagrama com as categorias 

temáticas apreendidas a partir das 

falas dos participantes acerca dos 

saberes docentes construídos no 

processo. 

Durante a disciplina, os pós-

graduandos puderam construir 

saberes docentes relacionados à 

competências didático-pedagógicas 

como o planejamento e 

implementação de uma prática 

educativa e a apropriação de 

estratégias de ensino-aprendizagem. 

Essas dimensão didático-pedagógica 

que surgiu é de extrema importância. 

Masetto (2015) aponta que o 

planejamento é um dos saberes 

docentes aos quais menos se dá o 

devido valor. Planejar é um ato 

necessário à função docente e é um 

ato político-social, científico e técnico, 

que deve abranger estes aspectos 

para alcançar o objetivo traçado 

(LUCKESI, 2011). Para atingir estes 

objetivos determinados no 

planejamento, cabe ao professor 

conduzir um processo que possibilite 

ao aluno a construção do que foi 

pretendido, é neste momento que 

entram as estratégias de ensino 

aprendizagem. Segundo Alves e 

Anastasiou (2005), as estratégias são 

os meios para que se chegue no 

objetivo determinado daquele 

momento do processo de ensinagem.  

Outra unidade temática apreendida 

foi o trabalho em equipe. Nas falas 

sobre este assunto, surgiram diversos 

fatores, entre eles, o trabalho 

colaborativo. Um ponto importante 

sobre trabalhar em equipe é os 

colegas docentes também 

influenciam a nossa prática docente, 

esta troca com seus próprios colegas 

em atividade contribui para a 

construção de uma identidade 

docente (CUNHA, 2011).  

Houve, também, uma valorização no 

que diz respeito à relação professor-

aluno, onde alguns participantes 

relataram que se colocaram como 

mediadores do processo, conforme 

abaixo: 

(...) Sim, rolava interação, só que nós 

9. Aprendizagens 
Propiciadas 
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não colocávamos com a nossa 

opinião, a gente fazia o papel de 

mediador, só no final da aula que a 

gente trouxe a apresentação sobre o 

contexto real daquele problema (...) 

(Participante 4) 

Para Anastasiou e Alves (2005), o 

papel do professor é este: a 

mediação. Ele planeja, propõe e 

coordena, mas não está sozinho. Isso 

requer que os estudantes se 

apropriem ativamente e 

conscientemente dos conhecimentos, 

fundamentos e aplicações práticas, 

por isso ensinar não se limita a expor 

conteúdos, mas inclui a apropriação 

do objeto de estudo. 

Além disso, foi observado o 

desenvolvimento pessoal como um 

saber docente construído. Muitas 

vezes surge o questionamento de 

como algo pessoal é considerado um 

saber profissional. Por isso, deve-se 

lembrar que acima de tudo o docente 

é um ser social, porque está na 

sociedade, ensina a sociedade para a 

transformação da sociedade. 

 

 

 

 

 

Planejamento e 
Implementação na 

Prática 

Trabalho em 
Equipe 

Apropriação de 
Estratégias de 

Ensino-
Aprendizagem 

Relevância da 
Relação Professor-

Aluno 

Desenvolvimento 
Pessoal SABERES 

DOCENTES 

Ilustração: Elaborada pela autora 
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Através das entrevistas realizadas 

após as disciplinas, pudemos obter 

um feedback dos alunos em relação a 

elas. Embora dentro das aulas finais 

tenham acontecido rodas de 

conversa para avaliar a disciplina, na 

entrevista ficou ainda mais claro o 

que os participantes sentiram 

vivenciando aqueles momentos. 

Alguns relataram o quão desafiador 

foi o processo de planejar uma 

prática educativa com pessoas 

diferentes e também colocaram a 

questão do desafio relacionado ao 

uso das metodologias ativas de 

ensino. 

Bom, eu lembro que foi um grande 

desafio porque nós fizemos um 

trabalho em grupo (...) mas além de 

não entender da temática, eu tinha 

que me apropriar da estratégia de 

ensino. (Participante 7) 

(...) foi um desafio que tirou a gente 

da zona de conforto completamente 

(...) (Participante 5)  

Por outro lado, houve relatos 

do quão enriquecedor foi o 

processo como um todo, tanto 

planejar com pessoas de 

ideias divergentes, quanto 

implementar as práticas, 

conforme ilustram as falas 

abaixo: 

(...) foi muito enriquecedor, a 

vivência, o contato, mesmo 

que muito fulgás, muito 

rápido, né, com as 

estratégias de ensinagem, 

mas me fizeram perceber 

que dá pra gente inovar na 

nossa prática diária. 

(Participante 9) 

(...) mesmo com dificuldades, 

acho que foi extremamente 

enriquecedor implementar. 

(Participante 8) 

Um aspecto muito importante e 

que deve ser relatado aqui é a 

frequente fala de como a 

disciplina foi aproveitada para 

a prática profissional desses 

pós-graduandos, seja no 

aspecto instrumental e 

estratégico, como no aspecto 

pessoal de ter outro olhar nas 

aulas e com os seus alunos. 

Podemos observar alguns 

10. A opinião dos 
participantes 
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destes traços nas falas abaixo: 

(...) influenciou e 

ressignificou a minha prática 

profissional, né, que eu diria, 

no consultório, no hospital e 

na escola, reformulou o meu 

objeto de pesquisa no 

mestrado, né, acho que isso, 

tô falando de campos 

profissionais, mas mexe com 

aspectos pessoais em termo 

de satisfação, de 

reconhecimento, de maior 

domínio, né, acho que tá 

bom pra uma disciplina né 

(...) (Participante 6) 

Eu acho que foi uma das 

disciplinas que eu mais 

aproveitei na minha prática 

no mestrado, por incrível que 

pareça, foi a que mais me 

acrescentou, por conta 

desses métodos que a gente 

pode utilizar como 

ferramenta de aprendizagem 

(...) (Participante 8) 

Assim, de modo geral, é possível 

sentir que o feedback dos alunos em 

relação à disciplina foi bastante 

positivo. No entanto, todo processo 

deixa questionamentos, reflexões em 

aberto e sugestões para que os 

processos sejam aprimorados. 
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É natural que ao final de uma 

disciplina, um curso ou uma etapa, 

surjam alguns pontos a serem 

refletidos. Para isso, na entrevista foi 

perguntado a eles se existia algo a 

mais que poderia ter sido feito 

durante as disciplinas que pudesse 

atender às necessidades de suas 

práticas. Foi perguntado também, se 

eles mudariam alguma coisa no 

planejamento e implementação que 

fizeram. 

Todos os alunos afirmaram que 

mudariam pelo menos em algum 

aspecto o processo de planejar e 

implementar, alguns em termos de 

organização, outros afirmaram que 

repensariam as estratégias de 

ensino-aprendizagem. Isso mostra 

que o processo de planejar, bem 

como o educar não são fechados, 

estão sempre em transformação para 

se adequar ao tema, às turmas, ao 

contexto sócio-histórico-cultural que 

está sendo vivenciado no momento. 

Apesar do feedback relatado no 

capítulo anterior ter sido em suma 

positivo, algumas aflições surgiram 

também. Alguns dos participantes, 

inseridos na docência de ensino 

superior afirmaram não conseguir 

desenvolver as metodologias em 

suas práticas profissionais: 

A minha realidade é bem diferente e 

a gente conversando a gente 

realmente chegou ao consenso que 

tornaria um pouco difícil, não 

impossível, mas difícil, porque eu 

ensino em uma faculdade particular 

onde eu tenho em torno de 70 alunos 

em sala de aula e aí foi o grande 

questionamento (...) (Participante 3) 

A maioria das dificuldades relatadas 

se relacionava com os aspectos 

políticos da universidade. Ou seja, 

embora haja disposição por parte do 

professor para trabalhar metodologias 

ativas ou estratégias de ensino-

aprendizagem inovadoras, o sistema 

de ensino e os fatores políticos 

envolvidos podem ser limitantes para 

estas práticas. 

 

 

Além das reflexões e aflições que 

surgiram, alguns participantes deram 

11. As Reflexões dos 
Participantes 

 

Sugestões 
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sugestões para o aperfeiçoamento 

das disciplinas. Sugestões como 

trazer mais especialistas para 

explicar as estratégias de ensino-

aprendizagem e desenvolver as 

estratégias utilizando elas mesmas 

(por exemplo, falar de mapa 

conceitual usando um mapa 

conceitual) foram as que mais 

apareceram entre as falas dos 

participantes. 
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Ao concluir um trabalho como este é 

que me dou conta como ainda sei 

pouco. Como ainda tenho tanto a 

aprender. O processo todo foi 

extremamente enriquecedor, mas 

estar à frente dos participantes, 

entrevistando, foi o meu momento 

preferido. Vai muito além do que se 

pode ler: ver as aflições, as 

angústias, as alegrias e os 

constantes questionamentos e 

estudos de quem está no mesmo 

barco que eu, a pós-graduação. 

Vejo que ainda há tanto a ser feito, 

mas antes disso, tanto a ser 

discutido. Cenários políticos que nos 

fazem repensar sobre nossas 

práticas e vivências, a eminente 

desconfiança de como será o futuro 

da educação no país. Há tanto a ser 

transformado e para nós 

transformarmos dentro daquilo que 

está ao nosso alcance. 

As discussões acerca da docência 

não podem cessar. O momento é de 

ampliar, estimular as pesquisas na 

área, publicações e divulgar a 

importância da função docente. 

Relato minha sincera satisfação em 

ter participado deste processo e 

aprendido tanto nesta trajetória, tanto 

com a equipe de pesquisadoras, 

colegas de mestrado e com cada 

participante da minha pesquisa. Foi 

nesta caminhada que pude sentir de 

perto cada pequeno desafio de ser 

docente e de fazer pesquisa nesta 

área. Por outro lado, me proporcionou 

tantos subsídios tanto na área 

profissional, pois atualmente sou 

professora no ensino infantil e 

fundamental, quanto em aspectos 

pessoais, pois abriu a minha mente 

de forma inexplicável, principalmente 

no que diz respeito às relações 

humanas e interpessoais. 

Além disso, este processo todo 

aconteceu meio a mudanças e 

movimentos políticos que 

incessantemente martelam em minha 

cabeça me levando a pensar o que 

será de nós, professores e 

profissionais da saúde, daqui pra 

frente? 

12. As Reflexões da 
Pesquisadora 
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Por fim, a reflexão mais importante 

que tiro de tudo isso é: não paremos, 

não deixemos que tentem nos parar. 

Somos seres mutáveis em uma 

sociedade que se transforma 

praticamente todos os dias e, 

portanto, precisamos estar em 

constante transformação, para que o 

docente não apenas transforme o 

aluno em sala de aula, mas em 

sociedade.  

A experiência me instigou a continuar 

pesquisando e buscando a respeito 

destes assuntos que me interessam e 

que se mostram muito relevantes 

para mim como profissional e como 

um ser social. 
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