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Resumo 
 
Introdução: Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem na área da saúde vem 

se tornando cada vez mais contestado na medida em que avança nas diferentes 

práticas pedagógicas, por meio da inserção de novas metodologias. Objetivo: 

Analisar e explorar a compreensão dos docentes atuantes em instituições de ensino 

público e privado sobre as metodologias ativas e as mudanças no ensino em saúde 

da cidade de São Paulo. Método: a metodologia empregada foi a História Oral de 

Vida. Foram realizadas dez entrevistas individuais abertas, com algumas perguntas 

de corte, que possibilitaram a produção das narrativas dos docentes, de ambos os 

sexos, (psicólogos, médicos, biomédicos, enfermeiros, pedagogos, comunicadores 

sociais) e de diferentes níveis de atuação (cursos técnicos, graduações, pós-

graduações). A análise qualitativa dos dados está fundamentada no método de 

imersão e cristalização com base na Abordagem Fenomenológica Hermenêutica. 

Resultados e discussões: a partir das análises das entrevistas, surgiram as três 

principais categorias de temas: 1. Os docentes frente às Metodologias Ativas: 

responsabilidades, atribuições e bases teóricas; 2. Os docentes frente à Tecnologia 

da Educação a Distância: problemas e desafios; 3. A valorização docente frente às 

Políticas Educacionais: o desafio das capacitações e do treinamento. A discussão está 

ancorada no diálogo entre os trechos narrativos dos colaboradores à luz das Políticas 

Públicas Nacionais. Conclusões: Foram evidenciados os benefícios nas estratégias 

de ensino ativo nos cursos da saúde, pois favoreceram melhorias no aprendizado-

assistência; facilitaram as relações interpessoais entre professores-alunos, alunos-

alunos e alunos-comunidades. A desvantagem dos métodos de ensino ativo é o fato 

de dependerem de cada contexto institucional, regional, social, cultural, político, 

econômico e ideológico. De modo geral, a implementação das metodologias ativas no 

ensino em saúde está em um processo gradativo de: desconstrução/construção de 

paradigmas educacionais, adaptação/avaliação dos docentes e dos discentes. Ainda 

há lacunas na qualificação/valorização dos docentes e ausência de infraestrutura 

institucional. Exige-se, em longo prazo, maior aproximação e construção de diálogos 

com todos os envolvidos no sistema educacional: professores, coordenadores, 

diretores, gestores, instituições, sociedade, políticas e órgãos governamentais.   
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Abstract 
 

Introduction: Currently, the teaching-learning process in the health field has become 

increasingly contested as it advances in different pedagogical practices, through the 

insertion of new methodologies. Objective: To analyze and explore the understanding 

of teachers, who work in educational, public and private institutions, about active 

methodologies and changes in health education in São Paulo city. Method: the 

methodology used was the Oral Life History. Ten open individual interviews were 

carried out with some cutting questions which enabled the production of the  teachers 

narratives, of both genders, (psychologists, doctors, biomedical doctors, nurses, 

pedagogues, social communicators) and of different  academic background (technical 

, graduation and postgraduate courses). The qualitative analysis of the data is based 

on the immersion and crystallization method based on the Hermeneutic 

Phenomenological Approach. Results and discussions: from the analysis of the 

interviews, the three main categories of themes emerged: 1. Teachers facing Active 

Methodologies: responsibilities, attributions and theoretical bases; 2. Teachers facing 

the Technology of Distance Education: problems and challenges; 3. Teacher´s 

appreciation in relation to Educational Policies: the challenge of qualifications and 

training. The discussion is based on the dialogue between the narrative passages of 

the collaborators in the light of the National Public Policies. Conclusions: The benefits 

of active teaching strategies in health courses were evidenced, as they favored 

improvements in learning-assistance; facilitated interpersonal relationships between 

teacher-students, student-students and student-communities. The disadvantage of 

active teaching methods is that they depend on each institutional, regional, social, 

cultural, political, economic and ideological context. In general, the implementation of 

active methodologies in health education is in a gradual process of: deconstruction / 

construction of educational paradigms, adaptation / evaluation of teachers and 

students. There are still gaps in the qualification / valuation of teachers and the lack of 

institutional infrastructure. In the long term, greater closeness and building dialogues 

are required with all those involved in the educational system: teachers, coordinators, 

directors, managers, institutions, society, policies and government agencies. 
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Apresentação da autora 
 
Ao longo da minha formação acadêmica e perante o meu papel de aluna da 

Graduação de Psicologia (2000-2004), conhecia, até então, apenas o caminho da 

educação tradicional de ensino. Foi na minha Especialização em Psicodrama que 

descobri as metodologias ativas no contexto de sala de aula. Com isso, percebi que a 

abordagem problematizadora conectava a minha formação acadêmica à carreira 

profissional de forma crítica, reflexiva, criativa e lúdica. 

Durante o meu curso de Especialização em Psicodrama (2011-2013), tive o 

primeiro contato com esse tipo de abordagem interativa. Diante de tal experiência 

pessoal, pude observar empiricamente que esse método pedagógico dinâmico facilita 

a relação dialógica entre professor-aluno e tende a minimizar as ansiedades do futuro 

aluno-profissional de saúde, visto que, estimula no aprendiz o anseio pelo 

protagonismo e o respeito pela subjetividade dos colaboradores que interagem com 

suas narrativas de histórias de vida no palco da vida real (PEREIRA, 2013). 

Desde 2014, até a presente data, leciono na graduação de Psicologia numa 

universidade privada em São Paulo e, a partir de então, utilizo as Metodologias Ativas 

(MA) em sala de aula. Recentemente, foram inseridas, nos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP), essas novas práticas didático-metodológicas, com o intuito de 

desenvolver e aprimorar as competências técnicas, as habilidades comportamentais, 

as atitudinais e as relacionais dos alunos, tendo em vista o desempenho ético do papel 

profissional dos futuros psicólogos em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) do Curso de Psicologia (BRASIL, 2004, 2011).  

Atualmente, as metodologias ativas e as tecnologias inovadoras estão sendo 

inseridas desde o início da graduação de Psicologia com o objetivo de integrar: teoria 

e prática, ensino e serviço, formação e assistência. Paralelamente, com as questões 

de cunho ético, sob as diretrizes legais do exercício profissional, prioriza o 

desenvolvimento do trabalho humanizado do psicólogo com pessoas, grupos, 

comunidades, instituições sociais e serviços de saúde. 

Um exemplo de metodologia ativa, bastante comum e muito utilizada no ensino 

em saúde, é a dramatização dos casos clínicos, nos quais consideram-se as tomadas 

de decisões, fragilidades, motivações e os afetos dos estudantes, frente ao futuro 

exercício profissional, pois os alunos se identificam com as cenas ilustradas nas 
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simulações em diversos tipos de atendimentos humanizados e desumanizados na 

respectiva área. 

É um grande desafio inserir esse tipo de estratégia de ensino ativo nas 

universidades. Além de ser um trabalho socioeducativo que exige adaptação em longo 

prazo, uma vez que os estudantes questionam tal funcionalidade e efetividade das 

Políticas Públicas Educacionais (PPEs), que preveem o desenvolvimento de 

competências comportamentais e habilidades técnicas previstos também no 

Programa Humaniza SUS da Política Nacional de Humanização (PNH). (SOUZA & 

MENDES, 2009; MIGUEL, 2014; BRASIL, 2006; SCHVEITZER, 2015; GIANNONI, 

2013; SILVA et al, 2014; DEMARZO et al, 2012; CARVALHO, 2017). 

Nesse quesito, o Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC) 

investiram esforços nas DCNs, a fim de conciliarem teoria e prática no ensino em 

saúde, com o intuito de integrarem educação e trabalho. Portanto, as políticas 

educacionais estão centradas totalmente na formação-assistência. Logo, entende-se 

que, ao promover um ensino ativo, o aluno passa a desenvolver atitudes proativas e 

protagônicas diante dos atendimentos comunitários.  

Todavia, essas metodologias ativas, não diretivas e problematizadoras, 

positivamente tendem a fazer com que os alunos compartilhem as suas próprias 

“experiências significativas”, até mesmo, as suas histórias de vidas devido às 

ressonâncias e impactos gerados pelas cenas protagonizadas por meio das reflexões 

dos estudos de casos em sala de aula.  

Ao longo do meu Mestrado na Unifesp (2013-2015), tive a oportunidade de 

estudar sobre as Metodologias Ativas (MA) com os estudantes do segundo ano de 

Medicina na disciplina que era denominada “Laboratório de Comunicação”, orientada 

pelo Prof. Dr. Mario Alfredo De Marco (PEREIRA, 2015; PEREIRA et al, 2016; DE 

MARCO, 2005; DE MARCO et al, 2010). 

Na ocasião, os alunos dramatizavam os casos clínicos reais/fictícios em sala 

de aula e, a partir das filmagens das simulações (técnica de vídeo-feedback 

interativa), reconhecida mundialmente, discutiam, pausadamente, sobre a condução 

da entrevista, a postura, a comunicação, as hipóteses diagnósticas e os tratamentos 

de cada cena vivenciada (PEREIRA et al, 2016; DE MARCO et al, 2010; BRASIL, 

2002). 
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É importante evidenciar que, nessa oportunidade, refletia-se também sobre a 

Teoria Geral da Comunicação (TGC), por meio das simulações de uma suposta 

consulta médica. E isso facilitava as discussões acerca da linguagem, comunicação 

verbal e não verbal entre os profissionais-usuários do serviço em saúde (ROSSI, 

2004; RIOS, 2009; POMPILIO, 2016). 

As aulas do curso médico eram interessantes e estimulantes, pois os 

estudantes de medicina experimentavam a troca de papéis, ou seja, vivenciavam 

vários personagens nas diferentes dramatizações, por exemplo, o papel do futuro 

médico; o lugar do paciente, do familiar e do acompanhante. Essas vivências 

ampliavam as reflexões sobre a questão da empatia, da comunicação, da 

humanização e desumanização durante o encontro clínico (DE MARCO, 2005). 

Essas estratégias de ensino ativo, por meio dos exercícios crítico-reflexivos, 

favoreciam a integração entre a teoria e a prática e também facilitavam as relações 

entre professores-alunos e alunos-alunos, pois promoviam amplas discussões em 

sala de aula ao repensar as estratégias dos atendimentos públicos na área da saúde 

entre os alunos-comunidades (ROSSI, 2004; DE MARCO et al, 2010).  

Tal “experiência significativa” com o curso médico da Unifesp, resultou na 

minha dissertação de mestrado (PEREIRA, 2015). Além disso, foi possível ampliar o 

debate com os universitários sobre os principais desafios da prática médica no âmbito 

público e privado, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Graduação de Medicina (BRASIL, 2001, 2014; SILVA, 2000). 

Nessa ocasião, foram discutidos outros temas relevantes à formação médica, 

tais como: o saber médico; as relações de poder entre equipe-usuário; o poder 

hegemônico da biomedicina; a superioridade das equipes multiprofissionais em 

saúde; a relação interpessoal com o paciente-família; entre outras diversidades no 

campo de cuidados em saúde que foram decorrentes do complexo quadro 

sociocultural de produção histórica na área médica (NOGUEIRA, 2018; DE 

BENEDETTO, 2017; PLAPLER & CARELLI, 2016; DE BENEDETTO et al, 2013; 

SCHRAIBER, 1989). 

Outro problema evidente, na área em questão, está no fato de que muitos 

pacientes colocam os profissionais de saúde em um pedestal divino, endeusado, pois 

acreditam que estes trarão as soluções para todos os problemas da vida. Assim como, 

a cura de todos os males de diversas ordens, sejam elas, físicas, emocionais ou 
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sociais. Além disso, é necessário discutir sobre a responsabilidade dos profissionais 

de saúde diante das vidas dos pacientes que depositam confiança na equipe 

multidisciplinar (SILVA et al, 2012). 

É pertinente pontuar que, desde 2011 até a presente data, tenho participado 

dos encontros de Seminários do Grupo de Pesquisa de Humanidades, Narrativas e 

Humanização em Saúde na Unifesp, coordenados pelo Prof. Dr. Dante Gallian. 

Nesses encontros, discutem-se sobre os possíveis caminhos que humanizam as 

relações interpessoais e profissionais das equipes multidisciplinares como possível 

“remédio” para a desumanização na área de saúde (BITTAR et al, 2013; GALLIAN et 

al, 2012; PONDÉ, 2006; TEIXEIRA COELHO, 2001; CHARON & WYER, 2008; 

AZEVEDO et al, 2009). 

Por meio da investigação e da experimentação, este projeto visa compreender 

em que medida a desumanização em saúde (patologias da modernidade) e as 

“experiências significativas” das Humanidades, por meio das Artes (literatura, teatro, 

música, filme, dança, fotografia, cinema, narrativas, práticas integrativas e 

complementares em saúde - PICS), podem ser apresentadas como possível caminho 

de Humanização no âmbito da saúde (remédios das humanidades). (SCHVEITZER, 

2015; BARBOSA et al, 2014; CHARON, 2001, 2006, 2015; ROCHA et al, 2015; 

BLASCO et al, 2005; ROCHA & CARVALHO, 2007).  

É importante mencionar que o trabalho com as Narrativas e o Estudo das 

Humanidades, por meio das Artes, são recursos didático-pedagógicos disponíveis nos 

cursos da área da saúde na Unifesp, pois favorecem debates crítico-reflexivos, lúdicos 

e criativos. Além de auxiliarem no desenvolvimento de habilidades técnicas, 

competências cognitivas, comportamentais, relacionais e atitudinais dos alunos (DE 

BENEDETTO et al, 2013; GALLIAN et al, 2012; RIOS, 2009; RIBEIRO, 2001). 

As aulas teóricas e as vivências práticas em saúde tendem a aproximar os 

alunos da realidade social (território), e isso é facilitado pelo processo humanizador 

de ensino-aprendizagem que ocorre por meio dos encontros, trocas de “experiências 

significativas”, linguagem, comunicação, compartilhamento dos afetos 

positivos/negativos durante as atividades pedagógicas (BARBOSA et al, 2014; 

GALLIAN & REGINATO, 2009; REGINATO & GALLIAN, 2014; BRASIL, 2006). 

Portanto, é a partir da minha experiência pessoal e acadêmico-profissional, que 

busco compreender como, e de que forma, essas metodologias ativas estão sendo 
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difundidas, incorporadas, praticadas e avaliadas pelos docentes no ensino em saúde, 

do qual faço parte, pois tenho observado empiricamente a adesão satisfatória e 

positiva dos alunos da graduação de Psicologia. 

Pesquisando na literatura, foi notório perceber um vasto universo de pesquisas 

realizadas sobre a percepção dos alunos acerca do uso das metodologias ativas. Mas 

ainda é necessário ampliar e avançar nos estudos em relação às percepções que os 

docentes têm das mudanças no ensino em saúde na contemporaneidade.  

Por isso, neste trabalho, buscou-se valorizar as histórias de vida dos docentes, 

principalmente, enfatizando as “experiências significativas” dessas pessoas 

envolvidas nos processos pedagógicos. Assim como, potencializar as memórias, 

identidades e os afetos; especialmente, o respeito ao lugar de quem fala, para quem 

fala, para quem escuta e acolhe a subjetividade do outro (BITTAR et al, 2013; 

GALLIAN, 2000; REGINATO, 2009; REGINATO & GALLIAN, 2014; RIOS, 2002, 2007, 

2009). 

Especificamente, no meu caso, falo a partir dos diferentes papéis sociais tais 

como: aluna, psicóloga, docente, pesquisadora, cidadã e aprendiz, pois tenho como 

intuito rever a literatura sobre as metodologias ativas e as referidas mudanças no 

ensino em saúde.  

Por fim, a meta primordial é compartilhar os encantos e desencantos dos 

docentes, a partir das narrativas de suas vivências em sala de aula, a fim de ampliar 

a reflexão sobre as práticas didático-metodológicas no ensino em saúde, no âmbito 

público e privado, na cidade de São Paulo.  
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Atualmente, há muitas pesquisas sendo realizadas na área do ensino em saúde 

devido às mudanças dos paradigmas educacionais. Historicamente, a área da 

educação vem passando por um longo período de transição e adaptação em virtude 

da implementação das Metodologias Ativas (MA). (FREITAS et al, 2015; COLARES & 

OLIVEIRA, 2018). 

Antigamente, em meados dos séculos XVII-XVIII, a educação foi construída 

sob o paradigma educacional conteudista/tradicionalista e as relações entre 

professores e alunos em sala de aula foram baseadas nas ideias de que o aluno era 

um mero receptor de conteúdo, logo, o professor, por sua vez, era considerado o dono 

do saber (LEÃO, 1999). 

Essa visão de homem e de mundo manteve-se por décadas fundamentada num 

ensino pautado no desenvolvimento meramente cognitivo do aluno, ou seja, numa 

didática pedagógica que priorizava apenas a memorização e a repetição de conteúdo, 

desta forma, eram inexistentes o aprimoramento das competências relacionais, 

atitudinais e comportamentais dos estudantes (MITRE et al, 2008). 

De modo histórico, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 

nº 9.394, de 1996, artigo 43) norteou o rumo das DCNs do ensino superior para a 

maioria dos cursos em saúde, com o objetivo de incorporar, nos currículos 

acadêmicos, práticas didático-metodológicas ativas que propiciassem o 

desenvolvimento das competências comportamentais e habilidades técnicas visando, 

deste modo, melhorias na qualidade da assistência pública do Sistema Único de 

Saúde (SUS). (BRASIL, 1996, 2001). 

Essa aproximação dos alunos com as comunidades, no âmbito da assistência, 

teve como intuito conciliar teoria-prática e formação-trabalho. Contudo, buscou-se 

viabilizar um ensino em saúde pautado na lógica de territorialização, isto é, num 

trabalho fundamentado na realidade social vivida pela população brasileira nas 

comunidades (MONKEN & BARCELLOS, 2005; NASCIMENTO & MELAZZO, 2013). 

Nessa perspectiva, de integrar ensino-serviço e visando mais melhorias na 

qualificação profissional das equipes que compunham a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) do Programa Saúde da Família (PSF), criaram-se outras políticas 

governamentais, tais como: o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE, 2006) e o Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde (PET-SAÚDE, 2010). 
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Ressalta-se que, em 2007, o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE II) foi ampliado para 14 profissões da saúde que 

contaram com o apoio significativo do MEC e MS. (BRASIL, 2006, 2007, 2010; 

DEMARZO et al, 2012). 

Em 2010, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em parceria com os órgãos governamentais - Secretaria de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES) - instituiu o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Docente em Saúde (PRÓ-ENSINO). (BRASIL, 2010; 

HADDAD et. al, 2018; BAHIA et al, 2018).  

O Pró-Ensino significa um amplo conjunto de programas ofertados na Pós-

Graduação destinados à formação dos professores do ensino em saúde com as 

seguintes temáticas: currículos, gestão, metodologias ativas, tecnologias em saúde, 

equipe multidisciplinar, políticas públicas, entre outros temas pertinentes, a fim de 

capacitá-los nos diferentes cenários de avaliações e práticas didático-metodológicas 

inovadoras (BRASIL, 2010; HADDAD et. al, 2018; BAHIA et al, 2018).  

Como informação, vale citar que o governo, com o intuito de atender a essa 

demanda de qualificação profissional na área da saúde, criou também um site 

denominado: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde 

(AVASUS, 2019). Esta é uma plataforma de conhecimento livre e aberto em saúde na 

qual o aluno tem acesso remoto aos cursos de extensão, palestras e especializações 

on-line com temas que foram validados pelo próprio Ministério da Saúde (MS), a fim 

de facilitar o acesso à informação (BRASIL, 2019).  

Diante das diretrizes e políticas públicas nacionais em ambos os setores: 

Educação e Saúde, por ora mencionadas, notou-se que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) estão sendo obrigadas a incorporar, em seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP), essas novas normas nas pós-graduações, graduações e cursos 

técnicos da área da saúde (COLARES & OLIVEIRA, 2018). 

Essa pressão e cobrança dos órgãos governamentais em relação às IES 

ocorrem no sentido de exigir maior autonomia, independência e protagonismo dos 

alunos. Assim como, também demandam maiores investimentos em relação à 

qualificação profissional dos docentes que visa formar cidadãos mais conscientes das 

suas atitudes na sociedade (COLARES & OLIVEIRA, 2018). 
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Portanto, diante de tal complexidade do tema em questão, optou-se, nesse 

capítulo introdutório, por abordar separadamente os subcapítulos sobre: o histórico e 

os principais teóricos da educação; os paradigmas tradicional e construtivista e as 

respectivas críticas; a implementação das metodologias ativas na educação e no 

ensino em saúde. Optou-se ainda pelo levantamento bibliográfico acerca das 

percepções dos docentes em relação aos impactos que a inserção do ensino ativo 

previsto nas Políticas Públicas Educacionais (PPEs) causou à educação 

(CONTERNO, 2013; ADLER, 2016).  

Para tanto, será utilizado o método de pesquisa da Revisão de Literatura para 

fomentar o debate em relação aos outros estudos teóricos, realizados em nível 

mundial, sobre as mudanças educacionais na sociedade moderna. Todavia, é 

fundamental abarcar, nesse projeto, os principais desafios, impasses e avanços no 

processo de transição do modelo de ensino tradicional rumo à inserção do ensino 

híbrido. Também é pertinente apresentar as vantagens, as desvantagens, as críticas 

e as sugestões frente às vicissitudes no ensino em saúde (CONTERNO, 2013; 

ADLER, 2016). 

É relevante citar que essas políticas públicas nacionais defenderam o uso das 

Metodologias Ativas (MA), pois esses processos pedagógicos estão fundamentados 

no conceito de “Aprendizagem Significativa” e embasadas no lema educacional dos 4 

pilares da UNESCO: “Aprender a Aprender: aprender a ser, aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver”. Essas questões implicam o desenvolvimento 

ético, político, moral, cultural, social, educacional e relacional dos discentes, previsto 

nas DCNs dos cursos em saúde (MITRE et al, 2008; UNESCO, 1998; DELORS, 1997).  

Diante dessa perspectiva, é pertinente descrever sobre tal definição conceitual 

segundo os referenciais teóricos das Abordagens Humanistas e Construtivistas. 

Entretanto, pesquisando na literatura, esse referido termo é denominado também por 

“Experiência Significativa”, devido à valorização dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, pois leva-se em consideração as experiências passadas dos discentes a 

fim de acessar novos conteúdos durante o processo pedagógico (AGRA et al, 2019). 

Por fim, para fundamentar este projeto, estão descritos os principais 

pressupostos, questões e hipóteses que orientam o desenvolvimento da pesquisa. 

Vale assinalar que essas questões norteadoras foram levantadas a partir da 

comparação entre outros estudos bibliográficos e entrevistas devido às semelhanças 
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das seguintes variáveis: i) dificuldades dos docentes e ii) problemas institucionais nas 

IES. (BORGES, 2009; JACOMINI & PENNA, 2016; HAGEMEYER, 2004).  

 

1.1 Os paradigmas educacionais: tradicionalista e construtivista  
 

O propósito deste subcapítulo é refletir e pontuar as diferenças entre os 

paradigmas educacionais tradicionalistas e construtivistas, além de citar os principais 

teóricos que marcaram a evolução histórica da Educação.  

Historicamente, o ensino construtivista foi fundamentado no movimento cultural 

do Iluminismo entre os séculos XVII-XVIII, na Inglaterra, Holanda e França, partindo 

do pressuposto de que o homem é um ser dotado de razão, pois pensa, julga, 

reconstrói, argumenta e ordena as suas ideias e posturas no mundo. Logo, essa 

habilidade racional deve ser constantemente desenvolvida e aprimorada ao longo da 

vida (BECKER, 1992; FREITAG,1993). 

Em paralelo, o tradicionalismo ganhou forças entre os séculos XVII-XVIII nas 

escolas públicas na Europa e na América do Norte após o período da Revolução 

Industrial. A educação era denominada como sendo um direito de todos e um dever 

do Estado, também tinha, por finalidade, fomentar a democracia na sociedade 

burguesa (PATTO, 1999; SAVIANI, 2008; LEÃO 1999). 

Na época, a teoria pedagógica do tradicionalismo reforçou a importância da 

figura dominante do professor-mestre responsável por transmitir os conteúdos por 

meio das aulas expositivas e exercícios repetitivos de memorização, isto é, um ensino 

centrado no desenvolvimento apenas dos aspectos cognitivos dos alunos, que por 

sua vez adotavam uma postura passiva de meros receptores de conteúdo 

(MIZUKAMI, 1986; LIBÂNEO, 2002; LEÃO 1999). 

Na Europa e nos Estados Unidos, desde o final do século XIX, e no Brasil no 

decorrer do século XX, houve várias críticas ao modelo tradicional de educação e ao 

papel centralizador do docente; surgiram, então, as “Escolas Novas”, em que o aluno 

passou a ser reconhecido e valorizado como o “centro das atenções” no processo de 

ensino-aprendizagem, deste modo, a “Escola Nova” se opôs ao ensino tradicionalista 

(CAMBI, 1999; VASCONCELLOS, 2002). 

O norte-americano John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo e pedagogo foi 

considerado um grande referencial teórico desse movimento da “Escola Ativa/Nova”. 
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Este autor compreendia a educação como evento social, isto é, considerava a escola 

como força total para a reforma social. Por acreditar numa filosofia educacional 

progressista, centralizou esforços nos estudos de sociologia e política (GADOTTI, 

2003, 2004; CONTERNO, 2013; DEWEY, 1959; PUGINA, 2009).   

Foram notórias as modificações nos currículos acadêmicos e PPPs das IES, 

que ocorreram na história da educação, principalmente em meados do século XX, pois 

essas transformações surgiram em função das próprias mudanças na sociedade em 

todos os sentidos: no âmbito social, cultural, político, ideológico e econômico 

(FERNANDES & FREITAS, 2007; CONTERNO, 2013; ADLER, 2016). 

Outro marco histórico, de relevante destaque, que ocorreu no século XX, foi a 

influência da pedagogia libertadora do educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo 

Freire (1921-1997), em oposição ao ensino bancário, conservador, conteudista e 

tradicionalista (FREIRE, 1987, 1992, 2002, 2007, 2011, 2015; GADOTTI, 1996). 

A filosofia libertária de Paulo Freire foi considerada a expressão concreta do 

ensino não diretivo e facilitador, pois está ancorada na relação dialógica entre 

educador-educando, uma vez que ocorre de forma crítico-reflexiva, interativa e 

democrática. É importante citar que a Metodologia Ativa (MA) da Problematização 

também faz uma estreita aproximação com essa filosofia facilitadora, não diretiva e 

libertária proposta (CONTERNO, 2013; VASCONCELOS & BRITO, 2006). 

Na ocasião, o ensino ativo e problematizador foi um movimento revolucionário 

que aconteceu na história da educação impactando diretamente a atuação e o papel 

do docente em sala de aula, pois passou a ser reconhecido como mediador das 

relações pedagógicas e não mais intitulado como “mestre-dono do saber”. Foram 

enfatizadas as experiências compartilhadas na relação docente-discente, na qual o 

aluno passou a assumir o seu papel de protagonista perante o seu próprio processo 

de ensino-aprendizagem (LOMÔNACO, 2002; RANCIERE, 2002; CONTERNO, 2013; 

ADLER, 2016). 

Essas  transições de paradigmas educacionais também foram discutidas por 

diversos pensadores, a saber: Maria Montessori - as ideias de aprendizagem pelo 

condicionamento -  para ela, o processo educativo estava ancorado na natureza do 

indivíduo, com base na evolução da criança; o pedagogo humanista francês Célestin 

Freine – a “aprendizagem por experiência” -  descreveu que todo educador precisa 

desenvolver todas as capacidades do aluno de forma democrática;  Ausubel, que 
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discutiu os modelos de ensino que expressam a necessidade da autonomia e 

independência do aluno (AUSUBEL, 1968; MOREIRA, 1999; GOMES et al, 2008 e 

2009; LIBÂNEO & PIMENTA, 1999; LIBÂNEO, 1984, 2002, 2011; BETTY, 2015; 

AGRA et al, 2019).  

De acordo com essa perspectiva de educação não diretiva, o psicólogo 

construtivista David Paul Ausubel (1918-2008) afirmou que os conhecimentos prévios 

dos alunos devem ser reconhecidos, valorizados e potencializados, pois, desta forma, 

é possível ampliar as novas estruturas mentais/cognitivas (AGRA et al, 2019). 

Segundo a pedagogia construtivista, o aluno é o responsável pelo seu próprio 

processo de ensino-aprendizagem. Logo, o professor assume o papel de mediador, e 

os colegas da turma constroem e compartilham o conhecimento de forma facilitadora 

e interativa (MACEDO, 1994; LEÃO 1999). 

Ao longo da história pedagógica, foram destacados os principais teóricos 

construtivistas que marcaram significativamente o contexto da evolução educacional: 

Jean Piaget, L.S. Vygotsky, Henri Wallon, Howard Gardner, A. N. Leontiev, A. R. Luria, 

Emília Ferreiro e o humanista Carl Rogers (OSTERMANN & CAVALCANTI, 2011; 

GALVÃO, 1995; ALMEIDA et al, 2017; OLIVEIRA, 2015). 

A partir das contribuições do psicólogo cognitivista Jean Piaget, foram 

desconstruídas as teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem, devido aos seus 

estudos acerca da maturação biológica nos estágios do desenvolvimento infantil. 

Também foram fundamentais as colaborações do psicólogo Lev Vygotsky, que 

considerou prioritário o meio social e cultural no qual a criança se desenvolve, 

denominada teoria sócio-histórica (VYGOTSKY, 1978, 1984, 1998, 1999, 2003, 

2001/2009; PIAGET, 1970, 1998). 

No construtivismo, é relevante considerar a realidade sócio-histórica e os 

conhecimentos prévios dos alunos. Segundo essa abordagem, exige-se maior 

posicionamento do aluno mediante seu próprio desenvolvimento e aprimoramento 

educacional, enquanto o docente assume o papel de mediador durante o processo 

educativo (GOMES et al, 2008 e 2009). 

Atualmente, na educação contemporânea, ainda existe o real desafio de 

enfrentar o tradicionalismo a favor de uma Teoria da Afetividade que valorize, de fato, 

os afetos, as subjetividades, as emoções e as “experiências/aprendizagens 

significativas” dos alunos (GALVÃO, 1995). 
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O filósofo, médico e psicólogo Wallon foi reconhecido por seus méritos na 

França, pois desenvolveu uma Teoria do Desenvolvimento da criança que considera: 

os contextos sócio-histórico e sociocultural, a psicogênese da pessoa, a integração 

organismo-meio e a associação cognitiva-afetiva-motora (GALVÃO, 1995; WALLON, 

1995, 2007). 

Foi a partir das pesquisas fenomenológicas, que Wallon, ao observar as 

crianças de várias idades, descreveu detalhadamente sobre os seus comportamentos. 

Assim como, o teórico Jean Piaget, que também desenvolveu a sua teoria 

classificando-a por estágios do desenvolvimento infantil. Com base na teoria de 

ambos autores, é possível conhecer as crianças e respeitar as suas características de 

acordo com cada fase do crescimento (GALVÃO, 1995; PIAGET, 1970, 1998).  
 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão 
de suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade 
(WALLON, 2007, p.198). 

 

Por outro lado, essa teoria walloniana foi criticada, pois ainda é um grande 

desafio a sua implementação e validação na sociedade moderna, tanto para a escola 

quanto para os pais e docentes, uma vez que o tradicionalismo ainda é uma questão 

cultural que persiste e impera em algumas instituições que não estão, por enquanto, 

preocupadas numa teoria que integra todas as partes: cognitiva-afetiva-motora dos 

alunos (SANTOS, 2014; GALVÃO, 1995). 

Considerando tal problemática, é fundamental que os profissionais da 

educação repensem sobre a importância da valorização das emoções dos alunos em 

sala de aula. Bem como, aprofundem os seus conhecimentos teóricos, científicos e 

pedagógicos, a fim de que as abordagens educacionais possam contribuir 

significativamente para a formação das pessoas, visando um melhor convívio 

socioeducativo (SANTOS, 2014). 

Ressalta-se, na literatura, o psicólogo norte-americano humanista Carl Rogers 

(1902-1987), que representou o marco teórico do século XX, pois foi o pioneiro da 

Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), conhecida também, no campo educacional, 
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por Abordagem Centrada no Aluno (CONTERNO, 2013; ROGERS, 1973, 1983, 1985, 

2001, 2002). 

As ideias de Carl Rogers foram formuladas em meados de 1960, apesar de ser 

uma Abordagem Humanista, as suas ideias eram semelhantes à Teoria Construtivista, 

pois também acreditava-se que o aluno é o próprio responsável pela construção do 

seu conhecimento e o professor é um facilitador desse processo pedagógico 

(CONTERNO, 2013; BOIKO & ZAMBERLAN, 2001). 

Outro marco importante, na história da educação, foi o psicólogo Howard 

Gardner, da Universidade de Harvard, discípulo de Piaget, que desenvolveu a Teoria 

das Inteligências Múltiplas no início da década de 1980. A sua teoria afirma que as 

pessoas possuem oito tipos de inteligências: Musical, Corporal-Cinestésica, Lógico-

Matemática, Linguística, Espacial, Interpessoal, Intrapessoal e Naturalística. Essa 

teoria contribuiu no sentido de respeitar as diferenças das pessoas, tendo como meta 

a construção de uma escola mais humana (ALMEIDA et al, 2017; MARQUES, 2017). 

Por fim, é preciso salientar que, mesmo diante dos avanços na história da 

educação, houve outros pesquisadores que criticaram a teoria pedagógica do 

Construtivismo devido à sua complexidade em reduzir a função do docente e 

engrandecer o papel do aluno. A seguir, uma breve reflexão a respeito. 

 

1.2 Críticas ao Construtivismo  
 

Primeiramente, é importante pontuar a origem do construtivismo para depois 

refletir criticamente sobre tal abordagem pedagógica. De acordo com Coll (1998), o 

Construtivismo surgiu mediante as várias contribuições de diferentes autores na 

literatura, porém com algumas especificidades teóricas: 
 

[...] o construtivismo inspirado na teoria genética de Piaget e na Escola 
de Genebra; o construtivismo baseado na aprendizagem significativa, 
na teoria dos organizadores prévios e na teoria da assimilação, 
iniciado com os trabalhos pioneiros de Ausubel [...]; o construtivismo 
inspirado na psicologia cognitiva e mais concretamente nas teorias 
dos esquemas surgidas em decorrência do processamento humano 
da informação; e, por último, o construtivismo derivado da teoria 
sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem enunciada por 
Vygotsky e colaboradores [...] (COLL, 1998, p.136-7) 
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Para esses autores, a visão construtivista pauta-se na ideia de que o aluno é 

um “todo” e de que esse todo faz parte do processo ensino-aprendizagem. Os alunos 

são pessoas singulares, com as suas histórias de vida individuais repletas de 

emoções e sentimentos. E é, a partir desse olhar integrado, que se torna possível 

compartilhar os saberes e construir os novos diálogos (MORTIMER, 1996). 

Pesquisando na literatura, foi possível encontrar alguns teóricos que 

apresentaram as principais divergências/controvérsias sobre a corrente construtivista. 

Laburú et al. (2001) fizeram um levantamento de algumas publicações construtivistas 

e as suas primordiais objeções no âmbito pedagógico, epistemológico e ontológico da 

abordagem em questão.  

Os autores discutiram sobre o poder do aluno e a desvalorização do papel do 

docente em sala de aula. Destaca-se que essa discussão também foi observada em 

outros artigos da área educacional nos quais indicaram:  falta de reconhecimento do 

docente, salários baixos, agressões em sala de aula, turmas com superlotações de 

alunos, ausência de gerenciamento da carreira do docente e instituições privadas que 

visam apenas lucros nas vendas de cursos e diplomas (SILVA, 2008). 

A crítica ao construtivismo está fundamentada no posicionamento liberal desse 

aluno que é, ao mesmo tempo, o protagonista na construção do conhecimento, mas, 

antes de tudo, é o consumidor-cliente durante o processo pedagógico. Logo, o 

docente seria um mero operário, isto é, apenas um organizador operacional deste 

processo educacional e mercadológico (LABURÚ et al, 2001). 

Corazza (1996) questionou o fundamento do construtivismo de forma 

antagônica: O construtivismo seria modismo ou evolução? A autora desconsiderou 

ambos os sentidos e defendeu a ideia de que o construtivismo é uma prática discursiva 

que, segundo Foucault (1972, 1984), é uma prática que sustenta o corpo pedagógico 

em todos os sentidos como, por exemplo, é mantido em processos técnicos, 

institucionais, padrões de comportamento, formas de transmitir e difundir saberes que 

são historicamente produzidos no contexto das relações de poder.  

Essas ações normatizam e regulam as atitudes consideradas 

falsas/verdadeiras ou certas/erradas, resultando na distinção de quem deve calar/falar 

ou de quem manda/obedece, a fim de controlar e manipular a população como um 

todo, principalmente, em regular a relação educador-educando (CORAZZA, 1996; 

FOUCAULT, 1972 e 1984). 
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Segundo os autores, é uma prática pedagógica que utiliza a tecnologia 

disciplinadora da educação de massas. Além de contar com a defasagem na 

preparação, formação e qualificação dos educadores. Assim como, docentes 

desinteressados e, até mesmo, com dificuldades para compreender tal teoria 

complexa (CORAZZA, 1996). 

Haase et al. (2015) afirmaram que o construtivismo é uma ideologia 

educacional que influencia diretamente os processos pedagógicos e serve para 

justificar as práticas dos docentes em sala de aula. Tais práticas estão fundamentadas 

na intuição, nas crenças, nas opiniões, no senso comum e nas experiências pessoais 

de cada professor. Consequentemente, falta preparo e conhecimento teórico-técnico-

científico sólido e aprofundado do corpo docente. 

Todavia, o efeito colateral dessa corrente construtivista está na função da 

educação, que não diz tanto a respeito da aquisição de conhecimento, mas sim, à 

formação do caráter no sentido mais amplo. O que resultaria no suposto fracasso 

escolar como, por exemplo, os casos de analfabetos funcionais e docentes 

despreparados (HAASE et al, 2015, SILVA & ESPÓSITO, 1990).  

Os autores Ostermann & Cavalcanti (2011) apontaram outras críticas 

relevantes e pertinentes em relação ao construtivismo. A principal problemática 

apresentada foi em relação à ausência de conhecimento teórico-técnico-científico e 

pedagógico dos docentes sobre as Teorias de Aprendizagem, uma vez que são 

diferentes das Teorias do Desenvolvimento Humano.  

Para os autores, é notória a falta de investimento em 

treinamentos/capacitações nas IES para todos os profissionais da educação: 

funcionários, secretários, professores, coordenadores, diretores e gestores 

pedagógicos. 

Com o intuito de minimizar esse referido problema e difundir saberes e 

conhecimentos, Ostermann & Cavalcanti (2011) elaboraram uma obra na qual 

sintetizaram a explicação sobre as principais Teorias da Aprendizagem. 

Tal obra foi destinada, exclusivamente, ao corpo docente, pois a qualidade do 

ensino em sala de aula está diretamente relacionada às fragilidades teóricas que 

orientam o PPP, plano de ensino, planejamento escolar e currículos acadêmicos 

(OSTERMANN & CAVALCANTI, 2011). 
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Para esses autores, é necessário que o docente tenha clareza e entendimento 

entre as semelhanças/divergências das Teorias de Aprendizagem e Teorias do 

Desenvolvimento Humano, visando, deste modo, uma educação de melhor qualidade 

nas universidades (OSTERMANN & CAVALCANTI, 2011). 

Diante desta perspectiva, a obra é composta pelos seguintes referenciais 

teóricos: A Teoria de Jean Piaget (1896-1980); Teoria da Aprendizagem Significativa, 

de David Ausubel (1918-2008); Teoria de Carl Rogers (1902-1987); Teoria de 

Vygotsky (1896-1934); Teoria de Paulo Freire (1921-1997); entre outros. 

(OSTERMANN & CAVALCANTI, 2011). 

Por fim, destaca-se que o Construtivismo vem sendo amplamente propagado 

com diferentes nomes nos Estados Unidos da América (EUA), por meio da inserção 

das Metodologias Ativas. Essa corrente ideológica parte da ideia de que o 

aprendizado ocorre por meio da “experiência e/ou aprendizagem significativa” 

(HAASE et al, 2015). A seguir, uma breve reflexão acerca desta concepção teórica. 

 

1.3 O conceito de experiência/aprendizagem significativa 
 
Atualmente, o campo da pedagogia está passando, paulatinamente, por 

transformações, desafios, questionamentos, deficiências e fragilidades. Apesar dos 

avanços e aperfeiçoamentos obtidos na área educacional a partir da inserção das 

metodologias ativas nas DCNs, projetos pedagógicos, currículos acadêmicos e planos 

de ensino das IES. (SOUZA, 2018). 

Para Souza (2018), tanto a Abordagem Humanista quanto a Construtivista 

representam as Teorias das Relações Humanas, pois valorizam os alunos como 

sendo o “centro das atenções”, priorizam sentimentos, subjetividades, emoções e, 

principalmente, as “experiências significativas” em sala de aula. 

As metodologias ativas estão totalmente fundamentadas no conceito de 

“aprendizagem significativa”, no qual o aluno passa a ser ativamente o protagonista, 

e o docente o facilitador/mediador durante o processo de ensino-aprendizagem 

(POURSHANAZARI et al, 2013; MARIN et al, 2010). 

Segundo a abordagem construtivista, as “aprendizagens significativas” podem 

ser possíveis caminhos para refletir e discutir com os estudantes acerca das relações 

interpessoais e profissionais, das posturas éticas e das atitudes cooperativas num 
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ambiente seguro de treinamento de habilidades técnicas e desenvolvimento de 

competências comportamentais (TRONCON & MAFFEI, 2007; VARGA et al, 2009; 

RIBEIRO 2003; ZUARDI, 2009; RIBEIRO et al, 2013). 

A “aprendizagem significativa” propõe um modelo de ensino pedagógico no qual 

os conceitos são aprendidos e retidos, uma vez ancorados esses conhecimentos, 

amplia-se a estrutura cognitiva do aluno (MOREIRA & MASINI, 1982; GOMES et al, 

2008; VARGA et al, 2009). 

Segundo Dewey (1959), é necessário que o docente conheça as “experiências 

passadas” dos alunos, além das suas ansiedades, angústias, expectativas e 

necessidades. Para que, desta forma, os alunos sejam conduzidos às práticas crítico-

reflexivas, libertadoras, problematizadoras e não diretivas. 
 

Os fatores humanos e sociais são, assim, os que passam, e podem 
ser passados, mais prontamente, de experiência a experiência. 
Fornecem o material mais adequado ao desenvolvimento das 
capacidades generalizadas do pensamento. (DEWEY, 1959, p. 75) 

 

Conforme Schutz (1972), o conceito de “experiência significativa” está 

ancorado nas experiências humanas conscientes, intencionais, espontâneas e 

intersubjetivas. Tais vivências favorecem as produções de sentidos comuns 

compartilhados entre todas as pessoas envolvidas nas ações educativas.  

Essas experiências representam os cenários de nossas ações, interações e 

motivações com o mundo externo. Schutz (1972) sugere que se deva investigar os 

fenômenos sociais sobre o sentido e o significado do mundo social para o ator que o 

experimenta de modo particular e, ao mesmo tempo, compartilha-o com outras 

pessoas na vida cotidiana.  

De acordo com o psicólogo Carl Rogers (1973), o conceito de “experiência 

significativa” pode ser traduzido pela “autoaprendizagem”. Nessa perspectiva 

humanista, o homem é considerado único e inacabado, pois está em constantes 

processos de mudanças, aprendizagens, crescimentos e descobertas de si próprio, 

do outro, do mundo e das coisas (ROGERS, 2001; OLIVEIRA, 2015). 

Para Rogers, o conhecimento do aluno é construído frente às “experiências 

subjetivas”, desde que essa realidade seja vivenciada de forma empática e genuína. 

Ao docente, compete a função de facilitador do processo pedagógico, pois a sua 

missão está centrada em despertar a curiosidade, a vontade, a autorrealização e a 
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motivação do aluno para aprender (KONOPKA, 2015; MASLOW, 1970; HOLANDA, 

1998; SOUZA, 2016, 2018).      
 

Neste clima de promoção do crescimento, a aprendizagem tende a ser 
mais profunda, processar-se mais rapidamente e ser mais penetrante 
na vida e no comportamento dos alunos do que a aprendizagem 
realizada na sala de aula tradicional. Isso se dá porque a direção é 
auto escolhida, a aprendizagem é auto iniciada e as pessoas estão 
empenhadas no processo de uma forma global, com sentimentos e 
paixões tanto quanto com o intelecto. (ROGERS, 1983, p.97) 

 

Conforme o humanista e psiquiatra Jacob L. Moreno (1985), “pai” do 

Psicodrama, o conceito de “experiência significativa” é a base de seus estudos, nos 

âmbitos psicoterápico e socioeducativo. Seu trabalho está ancorado numa proposta 

de “ação dramática”, na qual as pessoas vivenciam os afetos por meio do teatro 

pedagógico espontâneo, das trocas de papéis, dos jogos dramáticos e dos improvisos 

(MORENO, 1993). 

Essa teoria moreniana está fundamentada nos principais conceitos teóricos: 

espontaneidade; criatividade; sociabilidade e subjetividade, despertados por meio do 

trabalho grupal e do compartilhamento das emoções e dos sentimentos (MORENO, 

1975, 1985, 1993). 

O Psicodrama Pedagógico facilita a compreensão do conteúdo, promove a 

qualidade no ensino, favorece o trabalho do docente ao criar estratégias pedagógicas, 

a fim de transmitir novos conhecimentos em sala de aula (ensino infantil/adultos), além 

de aproximar os alunos da própria realidade social (DATNER, 1999; FERREIRA, 

1993; ROMAÑA, 1990, 1996; KAUFMAN, 1991, 1988; PINTO, 2015; GOMES et al, 

2006; SAEK et al, 2002; KIRSCHBAUM & NOZAWA, 1993). 

Heidegger (1987) definiu o conceito de “experiência significativa” em sua 

amplitude, isto é, a experiência não é só denominada pelos seus aspectos positivos, 

mas também pelas ressonâncias negativas, pois todas ações vivenciadas deixam 

marcas significativas, independentemente das características e polaridades dos 

afetos atribuídos: 

 
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, 
nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. 
Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa 
precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 
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sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à 
medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer 
dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 
transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no 
transcurso do tempo. (HEIDEGGER, 1987, p. 143). 

 

Chauí (2000) reitera que o conhecimento tem origem a partir da “experiência 

significativa” dos sentidos (visão, audição, paladar, olfato e tato), pois as diferentes 

sensações unem-se formando a percepção. Logo, devido à recorrência das 

sensações, cria-se a associação de ideias, o que resulta na razão. 
 

As ideias trazidas pela experiência, isto é, pela sensação, pela 
percepção e pelo hábito são levados à memória e, de lá, a razão as 
apanha para formar os pensamentos. A experiência escreve e grava 
em nosso espírito as ideias, e a razão irá associá-las, combiná-las ou 
separá-las, formando todos os nossos pensamentos. (CHAUÍ, p. 72, 
2000) 

 

Segundo Paulo Freire (2002), é a partir do corpo (órgãos dos sentidos) que é 

possível vivenciar o mundo, não somente no âmbito educacional, mas também na vida 

como um todo. Na vida, as pessoas constroem vínculos, relacionamentos, valores e 

assumem posições (FRANZI, 2007; FREIRE, 2002).  

Conforme o autor, as “experiências significativas” são recursos potentes que 

geram conhecimentos, saberes, afetos e relações. O autor considerou fundamental a 

reflexão das “experiências passadas”, pois oferecem novas perspectivas para 

vivenciar o futuro (FRANZI, 2007; FREIRE, 2002). 

Bondía (2002) diz que a “experiência significativa” “é o que nos acontece, é o 

que nos passa, é o que nos toca”. Em outras palavras, é o sentido e o significado das 

experiências obtidas nesse universo pedagógico repleto de afetos positivos e 

negativos compartilhados entre todos. 

Em contraposição, o respectivo autor pontuou que a sociedade contemporânea 

está vivendo o caos, a falta de tempo, a pressa, o excesso de atividades, a busca 

desenfreada por novos estímulos/informações. E tudo isso pode ocasionar a perda, 

ou até mesmo, o distanciamento das próprias “experiências significativas” (BONDÍA, 

2002, p. 21). 

De acordo com o psicólogo Lev Vygotsky (2003), o conceito de “experiência 

significativa” se constrói a partir da relação do sujeito (subjetividade) e o meio 
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ambiente. Logo, o homem modifica o meio, e o meio, por sua vez, modifica o sujeito, 

resultando na ideia de interação. Por isso, deve-se considerar o contexto sócio-

histórico-cultural de cada aluno, pois todo ser humano, além de individual, é também 

coletivo (VIEIRA, 2019). 
 

Cada função no desenvolvimento cultural de uma criança aparece 
duas vezes: primeiro no nível social e mais tarde, no nível individual, 
primeiro entre pessoas (interpsicológico) e depois dentro da criança 
(intrapsicológico). Isso se aplica igualmente a toda atenção voluntária, 
à memória, à formação de conceitos. Todas as ações mentais 
superiores se originam como relações reais entre pessoas. 
(VYGOTSKY, 1978, p.57). 

 

O pensamento e a linguagem são um canal de expressão direta do aprendiz 

que é denominado como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, 

a aquisição do conhecimento ocorre porque o aluno internaliza as vivências e os 

afetos estabelecendo uma rede cognitivo-afetiva. E é por meio dessas trocas de 

“experiências significativas” compartilhadas que as competências dos alunos são 

desenvolvidas e aprimoradas, com auxílio do adulto ou docente, ou, até mesmo, com 

o apoio do grupo social (VYGOTSKY, 2003; VIEIRA, 2019). 

Por fim, após discorrer e compreender sobre o conceito das “experiências e/ou 

aprendizagens significativas”, segundo os respectivos teóricos, na sequência, 

apresenta-se uma breve reflexão sobre o histórico das metodologias ativas no âmbito 

da educação em geral. 

 
1.4 Metodologias Ativas na Educação 
 

Por décadas, o paradigma do ensino tradicional, conservador e conteudista 

colocou o docente como “mestre-dono do saber”, enquanto o aluno recebia os 

conteúdos sem muitos questionamentos e mantinha uma postura de submissão aos 

seus professores (LEÃO, 1999). 

Na história da educação, ao longo dos anos, os estudos sobre as Metodologias 

Ativas foram fortalecidos por causa dos benefícios na educação, pois tais práticas 

promovem o desenvolvimento da autonomia, da independência e do protagonismo do 

estudante, previsto nas Diretrizes Curriculares e Políticas Educacionais (LEÃO, 1999). 
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As pesquisas apontaram que os resultados do ensino ativo são motivadores, 

pois tendem a promover a iniciativa e tomada de decisão dos estudantes perante os 

problemas do território. Deste modo, o aluno é favorecido por integrar os novos 

conhecimentos em sua totalidade e não de forma fragmentada (COLLIVER, 2000; 

MOREIRA & MASINI, 1982; TOLEDO JUNIOR et al, 2008; MENNIN et al, 1993).  

As metodologias ativas são definidas como uma estratégia de ensino-

aprendizagem que estimula os alunos a discutirem sobre casos clínicos a partir do 

próprio contexto social. Desta forma, propiciando maior integração dos conhecimentos 

teórico e práticos por meio da estreita aproximação com o campo estudado (LUZ et 

al, 2015; ARAÚJO, 2015; MITRE et al, 2008; HERBERT et al, 2017). 

O objetivo do ensino ativo é propiciar um ambiente dinâmico, educativo, seguro, 

participativo, construtivo e que possa, de fato, influenciar positivamente na percepção, 

comportamentos e atitudes de todos os envolvidos na atividade pedagógica (GOMES 

& REGO, 2011; MITRE et al, 2008; ADLER & GALLIAN, 2014).  

O ensino facilitador e não diretivo agrega valores, emoções e ações, frente às 

práticas interativas entre as pessoas do mesmo convívio escolar. Essas trocas de 

informações, conteúdos, afetos e experiências entre professores e alunos, 

descentralizaram o poder da figura dominante do docente (COLLIVER, 2000; 

MOREIRA & MASINI, 1982; TOLEDO JUNIOR et al, 2008; MENNIN et al, 1993).  

É sabido que as metodologias ativas são realidade em diversas partes do 

mundo como, por exemplo, na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio, entre 

outros, apesar dos desafios e impasses enfrentados perante a sua implementação 

(HERBERT et al, 2017; SKELTON-MACEDO et al, 2017; PEREIRA et al, 2017). 

Os principais tipos de Metodologias Ativas são: Taxonomia de Bloom; 

Aprendizagem Baseada por Competências; Aprendizagem Baseada por Problemas; 

Andragogia; Arco de Maguerez; Aprendizagem Baseada em Equipe; Estudo de Caso 

ou Situação-Problema; Sala de Aula Invertida; Ensino Baseado na Investigação ou 

Problematização; Simulação; Dramatização; Mapa Conceitual; Portfólios; Jogos; 

Gamificação e Aulas Virtuais. 

Nos Estados Unidos, em meados de 1956, Benjamin S. Bloom desenvolveu a 

metodologia de aprendizagem denominada “Taxonomia de Bloom” que tem como 

objetivo facilitar a aprendizagem em três níveis: cognitivo, afetivo e psicomotor do 
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aprendiz, favorecendo, desta forma, o alcance dos objetivos educacionais (FERRAZ 

& BELHOT, 2010; BLOOM, 1956). 

Esse processo pedagógico acontece de acordo com a escala de nível de 

complexidade, seguindo as seguintes sequências do processo de ensino-

aprendizagem: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. 

Após essa teoria ter sido amplamente estudada e revisada, sofreu algumas mudanças 

e finalmente ficou classificada com esses principais verbos: lembrar, entender, aplicar, 

analisar, sintetizar e criar (ANDERSON et. al, 2001). 
 
   Figura 1: Taxonomia de Bloom 

 
   Fonte: Anderson et al., 2001, p. 336 
 

Na década de 1960, nos Estados Unidos, ganhou-se maior visibilidade a 

metodologia ativa de Aprendizagem Baseada por Competências. É por meio dessa 

estratégia educacional que os alunos desenvolvem e aprimoram as suas habilidades 

técnicas, relacionais, atitudinais e comportamentais de forma individualizada durante 

o processo de ensino-aprendizagem (STEVENS et al, 2017). 

Ainda na década de 1960, surgiu a metodologia da Aprendizagem Baseada por 

Problemas - ABP (Problem Based Learning – PBL), na Universidade de Maastricht, 

Holanda, e na Faculdade de Medicina da Universidade McMaster, Canadá. Essa 

metodologia ativa, além de estimular o raciocínio clínico, facilita o trabalho em grupo, 

pois cria-se e recria-se estratégias de atendimento, visando integrar conjuntamente 

as diferentes áreas do conhecimento (COLLIVER, 2000; CYRINO & TORALLES-

PEREIRA, 2004; TOLEDO JUNIOR et al, 2008). 

Na década de 1970, foi criada uma proposta diferente de ensino ativo 

conhecida como Andragogia, termo criado por Malcolm Knowles. É um tipo de método 
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de ensino bastante comum na área de alfabetização de adultos como contraposição 

à pedagogia que está voltada para a educação de crianças (BARROS, 2018). 

Em 1970, o francês Charles Maguerez criou a metodologia do “Arco de 

Maguerez”, essa é uma proposta metodológica de ensino ativo na qual segue 

fundamentalmente cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação à realidade (CONTERNO, 2013; MAGUEREZ, 

1970). 

Esse método é eficaz quando a atividade pedagógica está relacionada 

diretamente à observação no campo social a ser pesquisado. Desta forma, os alunos 

ao analisarem determinada comunidade, instituição ou território, emitem percepções 

reais sobre tal evento (ADLER, 2016; MAGUEREZ, 1966). 

 
        Figura 2 – Arco de Maguerez 

 
        Fonte: Bordenave & Pereira, 1991, p.10 

 

Em 1970, foi criada por Larry Michaelson a metodologia da Aprendizagem 

Baseada em Equipe - ABE (Team-Based Learning - TBL) na Universidade de 

Oklahoma, EUA. Esse tipo de método pedagógico facilita o desenvolvimento do 

trabalho grupal ao propiciar maior interação, motivação e confiança. Na literatura, foi 

constatada a importância das relações interpessoais nos diferentes contextos: 

acadêmicos, profissionais e sociais (CONTERNO, 2013; ADLER, 2016). 

Em 1980, surgiu a metodologia denominada Estudo de Caso ou Situação-

Problema na Escola de Direito de Harvard. É uma metodologia de ensino ativo 

baseada em situações reais. É apropriada para desenvolver o raciocínio clínico, a 

tomada de decisões e o trabalho em equipe com os alunos. Ao docente, compete a 
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tarefa de assumir o papel de mediador/facilitador dos saberes compartilhados 

(BARROS & LOURENÇO, 2006). 

Esse tipo de método de ensino em sala de aula, exige maior interação e 

compartilhamento em grupo, por exemplo, um estudo de caso, no qual a turma tende 

a alcançar a resolução do problema clínico de forma coletiva, dinâmica, construtiva, 

facilitadora e interativa (NALESNIK et al, 2004; CURTIS et al, 2001; DOCHY et al, 

2003). 

Em 1990, nos EUA, o americano Jonathan Bergmann foi o pioneiro da 

metodologia ativa de “Sala de Aula Invertida” ou “Aula Invertida” (Flipped Classroom), 

significa que a lição de casa é feita na escola e, ao contrário, a lição da escola é feita 

em casa, isto é, o processo inverso (PERSKY & MCLAUGHLIN, 2017; SCHMITZ, 

2016). 
 

Figura 3 – Esquema básico da sala de aula invertida  

 
Fonte: Schmitz, 2016, p. 67 

 
Para que essa inversão de papéis entre os docentes e discentes ocorra de 

forma favorável, existe um preparo prévio e antecipado dos alunos para as aulas 

seguintes, por exemplo, as leituras preliminares dos conteúdos, elaboração de 

questionários introdutórios, ou seja, existe uma interatividade e planejamento de 

ambos, com o intuito de organizar as atividades dentro/fora da sala de aula (PERSKY 

& MCLAUGHLIN, 2017; SCHMITZ, 2016). 

O Ensino Baseado na Investigação - EBI (Inquiry Based Learning - IBL), ou 

Problematização, estimula o desenvolvimento de competências e habilidades 
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primordiais para a prática profissional e o raciocínio crítico-reflexivo, pois entende-se 

que o estudante é um agente transformador da sua própria realidade social (BERBEL, 

1998 e 2011; BATISTA & BATISTA, 2004, 2008; BATISTA et al, 2005; BATISTA, 1997, 

2011; PUCCINI et al, 2008). 

A Estação de Simulação da Prática Profissional (ESPP) fundamenta-se em 

treinamentos de habilidades voltadas ao desempenho do futuro papel profissional. Ao 

simular um caso clínico, é necessária a presença de um paciente/ator (pessoa externa 

e desconhecida da turma), que será atendido pelo estudante por meio de roteiro/script 

pré-estabelecido de um suposto atendimento na área da saúde, contendo 

necessariamente, as três principais etapas: briefing, cenário, debriefing (PAZIN 

FILHO & SCARPELINI, 2007; AEBERSOLD et al, 2012). 

É pertinente salientar que existem também as aprendizagens por meio dos 

recursos lúdicos e criativos das dramatizações da Abordagem 

Psicodramática/Pedagógica do humanista J. L. Moreno. O autor fundamentou a sua 

teoria por meio do teatro espontâneo, dos jogos dramáticos e do role playing 

improvisado (jogos das trocas de papéis). (MORENO, 1975, 1985, 1993; BAREICHA, 

2013).  

De acordo com esta estratégia de ensino, é permitido que as dramatizações 

improvisadas ocorram de forma espontânea entre os alunos conhecidos/colegas da 

própria turma, portanto, não há necessidade de um ator/participante externo ao grupo. 

No entanto, é indicado que essas pessoas assumam o lugar/papel dos personagens 

e encenem um caso real e/ou fictício sem roteiros prévios (MORENO, 1975, 1985; 

BAREICHA, 2013).  

Essas atividades dramatizadas e/ou simuladas tendem a facilitar a aquisição 

do conhecimento de forma coletiva, visando a resolução prática e efetiva de 

problemas reais/fictícios de casos clínicos, tornando possível desenvolver o 

sentimento de empatia ao se colocar no lugar do outro (KAUFMAN, 1991, 1988). 

Outro método ativo, muito utilizado no ensino em saúde, é o Mapa Conceitual 

em forma de estrutura gráfica. Os alunos conseguem visualizar, organizar e 

esquematizar as principais ideias em relação aos conceitos e teorias. Ao olhar o 

mapeamento das ideias fundamentais de determinado conteúdo, a aprendizagem fica 

mais acessível e de fácil entendimento para o leitor (COTTA et al, 2015; ANASTASIOU 

& ALVES, 2005; SOUZA & BORUCHOVITCH, 2010). 
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Em relação à construção de Portfólios, esses podem ser elaborados durante o 

trabalho em equipe com os alunos, pois têm como ponto forte o pensamento crítico, 

capacidade de planejamento, ação reflexiva-criativa, o que exige maiores atitudes 

autênticas e protagônicas dos participantes (COTTA et al, 2013; ANASTASIOU & 

ALVES, 2005). 

A gamificação e os jogos (Game Based Learning - GBL) estão sendo difundidos 

na educação como métodos de ensino ativo e inovadores de aprendizagem. E é por 

meio do cenário lúdico que são trabalhados conceitos e teorias sérias. Os jogos 

tendem a despertar a curiosidade, a competição, a motivação, a iniciativa e a tomada 

de decisão dos alunos na própria equipe de trabalho (DRUMMOND et al, 2017; 

RESENDE, 2018). 

Vale citar a importância das tecnologias das aulas virtuais, semipresenciais 

interativas, por meio de web conferências, chats, fóruns de discussão, jogos on-line e 

realidade virtual. Tudo isso, faz parte das novas tendências no ensino em saúde a 

distância (EaD), na qual o docente exerce a função de tutor nas plataformas e-learning 

(GOMEZ et al, 2016; ALMEIDA, 2002; BRASIL, 2004, RESENDE, 2018). 

É sabido que o ensino brasileiro está pautado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e de acordo com Gemignani (2012), para estar em consonância com as 

DCNs dos cursos de graduação em saúde é preciso desenvolver/aprimorar as 

habilidades técnicas, competências relacionais, atitudinais e comportamentais dos 

alunos, ao longo da formação acadêmica com a finalidade de prepará-los para o 

mercado de trabalho (BRASIL, 2001). 

Nesse quesito, as estratégias de ensino interativo são, em geral, apresentadas 

como um possível caminho para desenvolver as competências comportamentais e 

habilidades técnicas necessárias a um profissional qualificado, treinando-o em um 

ambiente seguro, confiável e conhecido (ANASTASIOU & ALVES, 2005; WOOD, 

2003). 

Essas metodologias problematizadoras tendem a aprimorar o raciocínio clínico 

dos alunos ao desenvolverem ações e atitudes resolutivas, principalmente, no cenário 

da saúde. As metodologias ativas seguem o viés da construção coletiva do 

conhecimento, e quão rico se torna esse processo de construção dos saberes 

compartilhados (HANNELE NIEMI et al, 2016; FREITAS et al, 2015, FREITAS, 1997). 
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Portanto, é importante discutir sobre a implementação das diferentes 

metodologias ativas no atual cenário brasileiro com o objetivo de refletir sobre as 

mudanças/adaptações dos docentes e discentes, pois essas ações sofrem 

interferências ideológicas, políticas, regionais, locais e culturais, além de ser um 

desafio da educação contemporânea (ARAÚJO & OLIVEIRA, 2015; VALENTE, 2014). 

Após ter explanado sobre os objetivos e os principais tipos de metodologias 

ativas na educação; apresenta-se a revisão de literatura sobre o breve histórico da 

implementação do ensino ativo na área da saúde.  

 

1.5 Metodologias Ativas no Ensino em Saúde 
 

Entre as décadas de 1950 e 1970, surgiu um movimento internacional no 

campo da formação médica cujas principais discussões eram sobre as mudanças dos 

currículos pedagógicos devido à inserção das metodologias ativas de ensino-

aprendizagem nos cursos de formação dos profissionais de saúde (CONTERNO, 

2013; CONTERNO & LOPES, 2013). 

No caso da América Latina, contou-se com a influência da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que contribuíram 

para a realização de conferências e seminários (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 1946). 

No decorrer da década de 1950, a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) teve como eixo central a discussão primordial sobre a relevância da formação 

dos profissionais de saúde (PIRES-ALVES, 2008, 2011; PIRES-ALVES & PAIVA, 

2006). 

Na época, havia uma carência de profissionais formados e qualificados no 

mercado profissional da área da saúde. Para resolver essa problemática, a OPAS 

interveio ampliando as discussões sobre a necessidade de criar mais 

estabelecimentos de ensino médico na América Latina e Caribe (PIRES-ALVES, 

PAIVA, HOCHMAN, 2008). 

Esse movimento da OPAS, nos anos de 1950, foi importante, pois além de 

inserir e ampliar os projetos na área da saúde, impactou diretamente a política e a 
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economia dos países envolvidos na respectiva ocasião (LEHER, 1998; 

LICHTENSZTEJN & BAER, 1987). 

O grande marco histórico foi o I Congresso Pan-Americano de Educação 

Médica, realizado no Peru, em maio de 1951, que discutiu os problemas da educação 

médica, e ao final do evento, foi publicado um documento das resoluções para cada 

país (ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE LA SALUD, 1952). 

Outros seminários realizados, não só serviram para que se discutisse a 

formação médica e repensasse as metodologias de ensino, como também fizeram 

com que essas reflexões fossem ampliadas para outros cursos em saúde. Foi um 

momento oportuno para debater sobre a integração teoria-prática e formação-serviço 

(OFICINA SANITÁRIA PANAMERICANA, 1957). 

Em 1961, o I Plano Decenal em Saúde enfatizou sobre a importância da 

formação e da capacitação de profissionais de saúde, dando maior atenção aos 

trabalhos preventivos e curativos, isto é, focando no ensino da Medicina e da Medicina 

Preventiva. Todavia, foi necessário instituir o número exato de profissionais e 

auxiliares nessas ações em saúde, além de fomentar a criação de novos centros 

educativos em saúde (ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE LA SALUD, 1961, 

1972). 

Conforme a literatura nacional, a partir da década de 1990, no Brasil, vários 

cursos de saúde passaram a divulgar a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

como uma pedagogia ativa, problematizadora e não diretiva. Tal evento surgiu nas 

seguintes faculdades: Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo; Faculdade 

de Medicina, em Botucatu (UNESP) e Universidade Estadual de Londrina, Paraná 

(BERBEL, 1998; CONTERNO, 2013; CONTERNO & LOPES, 2013).  

No final da década de 1990, o MS e o MEC procuraram centralizar esforços nos 

debates acerca da educação em saúde, visando melhorias na formação dos 

profissionais do Sistema Único de Saúde (CONTERNO & LOPES, 2013; DEMARZO 

et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2011). 

Na ocasião, foram realizados investimentos em políticas públicas dos serviços 

de saúde objetivando relacionar a prática da graduação com os atendimentos 

assistenciais-comunitários à população (BRASIL, 1986, 2004; MARTINS, 2000; 

CONTERNO, 2013; OLIVEIRA, 2010; COSTA et al, 2018). 
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No Brasil, a partir do ano de 2000, esse ativismo pedagógico ganhou força por 

intermédio de políticas públicas educacionais, tais como: Plano Nacional da Educação 

(PNE, 2001-2010; PNE, 2011-2020; PNE, 2014-2024) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos em Saúde (DCNs). (BRASIL, 2001, 2004, 2006, 2007, 2009, 

2011, 2014, 2015).  

As DCNs dos cursos em saúde contemplaram as seguintes áreas do 

conhecimento: Biomedicina; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; 

Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia e Terapia 

Ocupacional (BRASIL, 2001, 2004). 

Todos esses cursos estão ancorados na filosofia do “Aprender a Aprender: 

aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver”. É a partir 

deste lema educacional que são desenvolvidas/aprimoradas as 

competências/habilidades através das “experiências/aprendizagens significativas”, 

por meio da inserção das Metodologias Ativas (ADLER & GALLIAN, 2014; MELLO, 

ALVES, LEMOS, 2014; MICHAEL, 2006; CAMPOS et al, 2007; DELORS, 1997). 

Nessa ocasião, também foram consolidados os seguintes programas 

educacionais: o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas 

Médicas (PROMED); Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS, 

Portaria nº 198/2004 e Portaria nº. 1996/2007); Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). Todas essas ações foram 

lançadas pelo Ministério da Saúde e Educação com o apoio da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS). (BRASIL, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009). 

Portanto, as IES, foram convocadas a entrarem em consonância com tais 

exigências dos Sistemas de Educação e Saúde, com o objetivo de desenvolver 

programas de qualificação para os profissionais de saúde e propiciar o aprimoramento 

das habilidades/competências dos alunos, a fim de garantirem uma assistência em 

saúde de qualidade nos territórios (PIMENTA & ANASTASIOU, 2005; CONTERNO & 

LOPES, 2013; CONTERNO, 2013; ADLER, 2016). 

No entanto, compreende-se que as Metodologias Ativas (MA) significam um 

importante avanço na educação, apesar de ser também um grande desafio a sua 

implementação nas Instituições públicas e privadas do ensino superior (BRASIL, 

2001; ROBERTSON et al, 2003).  
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A partir dessas discussões políticas e pedagógicas, foram instituídas algumas 

exigências no ensino em saúde, tais como: a socialização dos estudantes; o papel do 

docente descentralizador; inserção das metodologias ativas; pedagogias não 

diretivas; relações democráticas e atividades facilitadoras entre docente e discente 

(CONTERNO, 2013; ADLER, 2016). 

 
Promoção de diferentes tipos de atividades de educação permanente 
para os trabalhadores da rede de serviços, contemplando o 
planejamento e o exercício da clínica, da promoção da saúde e da 
saúde coletiva. Implementação de atividades de acompanhamento em 
serviço, de especialização para profissionais de formação técnica ou 
universitária, seguindo-se diretrizes para atuação integral na área de 
atenção básica, em especial a Saúde da Família, e utilizando 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que tomem o trabalho 
como eixo estruturante das atividades. Compreende também cursos 
de qualificação profissional para Agentes Comunitários de Saúde, de 
extensão para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e de educação 
profissional para a área de saúde bucal e outras. As atividades podem 
ser presenciais ou à distância; mas nos dois casos deve haver tutoria 
(presencial ou à distância), propiciando agilidade na comunicação 
entre tutores/facilitadores/orientadores e profissionais para o 
acompanhamento do trabalho e enfrentamento de situações críticas. 
(BRASIL, 2004, p.61). 
 

Diante do exposto, recomenda-se que a cada prática didático-metodológica 

problematizadora, seja, de fato, planejada, organizada e avaliada pelo docente que 

exerce o papel de facilitador/mediador durante a atividade pedagógica (BRASIL, 2001; 

ROBERTSON et al, 2003). 

Por fim, na sequência, estão descritas algumas pesquisas teóricas e relatos de 

experiências dos docentes que utilizaram e avaliaram o uso das Metodologias Ativas 

(MA). Estes estudos representaram as principais discussões acerca das repercussões 

e impactos diante das respectivas mudanças nos cursos em saúde. 

 
1.6 A percepção e o impacto das metodologias ativas pelos docentes  

 

Para Hannoun (1998), todo educador exerce um grande papel na vida dos seus 

educandos. A partir dessa ideia, desenvolveu os três pilares da educação: a prática, 

a ciência e a filosofia. Segundo essa perspectiva, o processo educacional está 

baseado nas “experiências significativas” humanizadoras e afetivas na relação 

docente/discente. 
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O educador é aquele que educa o homem do futuro, e essa relação ocorre de 

forma independente e autônoma. A educação ocorre pelas vias dos valores com base 

no meio social e cultural de cada indivíduo. Pode-se citar alguns exemplos de valores 

transmitidos na relação professor-aluno durante o processo de aprendizagem: a 

moralidade, a dignidade, a cooperação e a inter-relação (HANNOUN, 1998). 

Segundo Hannoun (1998), a educação está baseada em ações e valores, 

sendo que os três pilares primordiais que abarcam a ideia de educação contemplam: 

a informação que o indivíduo tem sobre os fundamentos de sua ação é insuficiente; a 

ação do indivíduo sobre o mundo é inevitável;  os valores das pessoas não são nem 

pensados nem desejados, eles são apostados. Isso porque a ação, no caso 

educacional, dar-se-á em termos de aposta em sua verdade e no seu valor. 

Vale repensar nos reais motivos e razões que levaram as pessoas a se 

tornarem líderes e mestres da educação, pois, para exercer esse papel pedagógico, 

o docente precisará ter desenvolvido habilidades e competências que possibilitem ao 

aluno se autodesenvolver de forma autêntica. A identidade do docente influencia 

diretamente os alunos, pois o processo educativo depende da sua visão de homem e 

de mundo transmitida diariamente em sala de aula (MITRE et al, 2008). 

Alguns autores investigaram sobre o tema da inserção das metodologias ativas 

no campo da educação em saúde. Para tanto, destacaram as principais demandas: 

mudanças de paradigmas educacionais; reforma curricular; investimento financeiro; 

disponibilidade de tempo; Projeto Político Pedagógico adequado; planejamento 

acadêmico; infraestrutura satisfatória; tecnologias adequadas e educação 

continuada/permanente para os docentes (DAMJANOV et al, 2005; FARIAS et al, 

2015; VASCONCELOS et al, 2016; DIAS & BIAVATTI, 2010; DIAZ-BORDENAVE, 

1983; RESENDE, 2018). 

Na literatura internacional, a pesquisa desenvolvida por Fisher et al. (2015) teve 

como objetivo avaliar os cursos universitários da educação em saúde nos Estados 

Unidos da América. Participaram dessa pesquisa 226 docentes que utilizam os 

métodos ativos no ensino em saúde. Concluiu-se que o estudo foi positivo, pois 

forneceu bases estatísticas para averiguar o que os instrutores vêm utilizando em sala 

de aula e serviu como guia para os docentes repensarem suas práticas cotidianas. 

As metodologias ativas vêm ganhando destaque na literatura mundial, 

conforme demonstraram Blakely et al. (2010) em seus estudos sobre a importância 
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dos jogos na aprendizagem ativa nos cursos da saúde no Reino Unido. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas de 13 docentes e por uma 

pesquisa paralela que foi preenchida on-line por 97 educadores de saúde. Pôde-se 

concluir que os docentes avaliaram satisfatoriamente o seu próprio desempenho e o 

impacto positivo que os jogos tiveram sobre os alunos. No entanto, como ponto de 

atenção, seria necessário rever as quantidades das turmas numerosas e o tempo de 

planejamento extraclasse, pois a preparação antecipada das atividades teve um 

impacto negativo para os docentes. 

Perry et al. (2017) discutiram sobre os sistemas de simulação de realidade 

virtual na aprendizagem clínica nos currículos pedagógicos/odontológicos. A pesquisa 

ocorreu de forma on-line com líderes de currículo clínico em escolas de odontologia 

na Ásia, Europa, América do Norte e Oceania (Austrália e Nova Zelândia). Concluiu-

se que existem lacunas na infraestrutura institucional, deficiências curriculares, 

filosofias/culturas de ensino diferenciadas e variáveis regionais/locais específicas. 

Entretanto, há motivação para implantar a simulação realística (realidade virtual) nos 

cursos de saúde. 

Os pesquisadores da Coréia, Kim & Hwang (2017) investigaram sobre as 

características de docentes que adotaram métodos de ensino, a partir da 

“aprendizagem significativa”, centrados no aluno de medicina. Utilizaram aplicações 

de questionários e o método de qui-quadrado. Os resultados indicaram diferenças 

significativas no perfil docente: o primeiro grupo - de docentes que estão de acordo 

com o perfil institucional e o segundo grupo - de docentes que não estão totalmente 

alinhados com a filosofia e ideologia pedagógica institucional. Esses autores 

concluíram que as metodologias ativas ainda estão sendo implementadas 

vagarosamente, pois existe um processo de desconstrução/construção de 

paradigmas educacionais e assimilação/adaptação dos docentes e discentes. 

Aparício et al. (2018) entrevistaram individualmente os 11 docentes, que 

lecionaram numa universidade espanhola em Madri, na graduação de ciências 

biomédicas e de saúde. Os autores indagaram sobre a importância do uso das 

metodologias ativas e as tecnologias na educação. Foram aplicados questionários 

sobre a utilização dos métodos de ensino ativo e recursos tecnológicos.  
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A pesquisa descreveu acerca dos avanços e desafios na implementação dos 

sistemas inteligentes que auxiliaram na projeção e no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas como, por exemplo, o uso da inteligência artificial na educação.  

Os resultados mostraram que todos os docentes já utilizavam as metodologias 

ativas no ensino em saúde, tais como: Mapas Conceituais/Mentais e Estudos de 

Casos bilingues (espanhol e inglês) e que também recorriam ao uso dos programas 

de computadores que facilitavam o aprendizado em sala de aula. Entretanto, os 

docentes não estavam familiarizados com os termos técnicos relacionados às 

tecnologias em saúde, porém concordaram positivamente com tal utilidade, pois essas 

ferramentas favoreceram o aprofundamento dos conceitos teórico-práticos de forma 

mais dinâmica, motivadora e interativa.  

Para compreender as percepções dos docentes e dos discentes sobre essas 

novas tendências no ensino em saúde, a pesquisa de Hannele Niemi et al. (2016), 

realizada na Finlândia e Turquia, teve como objetivo discutir sobre como os métodos 

de aprendizagem ativos influenciaram no desenvolvimento das competências dos 

professores. 

A metodologia da pesquisa foi quali-quantitativa e foi utilizada a abordagem de 

análise de regressão linear. O estudo concluiu que o aprendizado ativo foi 

considerado positivo e relevante em relação à participação dos alunos nas aulas e 

eficaz no aprimoramento das competências profissionais dos docentes.  

Damjanov et al. (2005) publicaram uma pesquisa que ocorreu em Jefferson 

Medical College (JMC), na Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Nessa experiência, 

empregaram-se estratégias de discussão de Estudos de Caso em grupo de alunos da 

medicina. Para analisar o impacto dessa mudança curricular, foram comparados os 

resultados obtidos pelos estudantes no National Board of Medical Examiners (NBME). 

Os autores encontraram resultados superiores desde o primeiro ano de implantação 

do novo currículo pedagógico, apontando que as metodologias ativas são vantajosas 

e benéficas aos educandos, desde que, as turmas não sejam numerosas. 

Moya (2017) teve como intuito investigar as opiniões dos docentes e discentes 

em relação ao uso das metodologias ativas. A pesquisa realizada foi quantitativa e 

foram aplicados questionários. A amostra foi composta por 2.472 participantes de 

diferentes áreas e níveis de instrução da Universidade de Granada/Espanha. 

Concluiu-se que a maioria dos alunos estão satisfeitos com a formação recebida de 
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seus professores. Em contrapartida, os docentes não consideraram a opinião dos 

alunos no planejamento prévio do material didático do curso em saúde. 

Nessa mesma perspectiva, Virtanen et al. (2017), da Universidade de 

Helsinque, na Finlândia, investigaram como a aprendizagem ativa promove o 

desenvolvimento das competências e habilidades profissionais. A metodologia 

aconteceu por meio de pesquisa eletrônica com a participação de 422 colaboradores 

(docentes-discentes). Foram analisadas as respostas por métodos estatísticos. 

Concluiu-se que a aprendizagem ativa é estimulante, atrativa e motivadora, por isso 

favoreceu o aprimoramento das aptidões em ambos. 

Na literatura nacional, no artigo científico de Gomes et al. (2017), os 

pesquisadores analisaram o uso das metodologias ativas nas práticas docentes de 

uma instituição de ensino superior brasileira – Centro Universitário do Leste de Minas 

Gerais (Unileste). Foi aplicado um questionário on-line para os docentes indagando: 

os tipos de metodologias que os docentes utilizavam em sala de aula; a frequência de 

uso; os fatores dificultadores; as avaliações sobre o seu uso; as percepções sobre os 

comportamentos dos alunos e os impactos na aprendizagem.  

Os resultados mostraram que dos 190 docentes apenas 63% responderam ao 

questionário. As metodologias ativas mais utilizadas pelos docentes foram: Estudo de 

Caso, PBL, Problematização, Arco de Maguerez, Aprendizagem por Projetos, Peer 

Instruction, Rotação por Estações e Gamificação, Júri Simulado, Fórum Virtual e Bola 

de Neve. A frequência dessas metodologias ativas nas práticas dos docentes 

apresentou-se da seguinte forma: 43,3% utilizavam frequentemente; 46,7%, às vezes; 

9,2%, raramente e 0,8% não utilizavam.  

Quanto às dificuldades apresentadas na implementação das metodologias 

ativas foram: a resistência dos alunos em relação às mudanças de práticas didáticas 

e a falta de infraestrutura institucional. De acordo com a percepção dos docentes, os 

impactos ocorreram diretamente no processo de ensino-aprendizagem, pois 

permearam os domínios cognitivo-afetivo-psicomotor dos estudantes. Concluiu-se 

que o uso das metodologias ativas na Unileste alcançou resultados relevantes, tais 

como: adesão dos docentes e a frequência positiva da aplicação de diferentes tipos 

de metodologias ativas em sala de aula. 

Sacchetim et al. (2012) buscaram compreender as percepções dos docentes 

em relação à implementação da metodologia ativa denominada Aprendizagem 
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Baseada em Problemas (ABP), no curso de Medicina da Universidade Evangélica 

(UniEvangélica), localizada em Anápolis/Goiás. Utilizaram a metodologia de 

abordagem qualitativa, fundamentada no estudo de campo transversal, retrospectivo 

e descritivo.  

Foram realizadas 20 entrevistas com os docentes do curso médico. Os 

resultados evidenciaram que os docentes apontaram positivamente aspectos 

humanizadores, por meio das novas práticas didáticas de ensino ativo, também 

ressaltaram que o aluno teve maior autonomia na construção do seu próprio 

conhecimento. 

Dos docentes entrevistados, 85% acreditam na melhor capacidade do método 

na formação de médicos com habilidades interpessoais e interprofissionais, enquanto 

95% afirmaram que a metodologia PBL exige mais do docente que atua em áreas fora 

de suas especialidades nas tutorias. 

 Concluiu-se que o modelo inovador PBL é útil e eficaz para a construção 

coletiva do aprendizado, além de ser eficiente na quebra de conceitos historicamente 

construídos. Em relação ao processo filosófico do “Aprender a Aprender”, são 

inúmeros os desafios que o método PBL propõe aos docentes e aos discentes no 

cotidiano da educação médica.  

As metodologias ativas também estão sendo inseridas nas formações dos 

docentes como recurso estratégico no processo de ensino-aprendizagem na área da 

saúde, conforme consta na pesquisa de Ferracini & Ruiz-Moreno (2017), da Unifesp 

em São Paulo.  

Os pesquisadores analisaram a experiência da formação dos docentes na área 

da saúde. Para tanto, utilizaram a dramatização na disciplina denominada “Processos 

de ensino-aprendizagem”. A metodologia utilizada foi relato de experiência do 

encontro filmado, com duração de três horas, e transcrito para posterior análise 

temática. O resultado da pesquisa indicou que a dramatização pode ser uma 

estratégia útil e efetiva durante o processo de formação do profissional de saúde.  

A pesquisa de Chiarella et al. (2015) teve como objetivo avaliar as percepções 

dos docentes sobre o processo ensino-aprendizagem segundo os princípios da 

pedagogia ativa, não diretiva, libertaria e problematizadora de Paulo Freire, em uma 

instituição de ensino médico privado, em São Paulo.  
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Essa pesquisa qualitativa foi baseada na análise de conteúdo. Os resultados 

mostraram que parte dos docentes trabalhavam de forma dialógica, apesar de ainda 

sustentarem um discurso da educação bancária. Pôde-se concluir que existe a 

necessidade de investir numa educação continuada/permanente para os docentes a 

fim de repensarem as suas próprias práticas pedagógicas cotidianas. 

Garbin et al. (2017) tiveram como objetivo descrever os resultados de uma 

pesquisa realizada com os docentes que eram estudantes de um curso 

semipresencial de especialização denominado: “Especialização em Ética, Valores e 

Cidadania” da Universidade de São Paulo (USP).  

A metodologia apresentada foi baseada na pesquisa qualitativa, pois contou-se 

com as observações das aulas e o uso de métodos ativos no respectivo curso. Foram 

aplicados questionários on-line sobre a percepção dos docentes em relação ao uso 

das metodologias ativas em sala de aula.  

Esse trabalho apresentou os resultados coletados nas três edições do curso, 

que foi conduzido por meio das metodologias ativas, e teve influência positiva no 

desenvolvimento profissional dos docentes-alunos; na produção de conhecimentos; 

na articulação entre teoria e prática, proporcionando, deste modo, mais 

aprimoramento e avanços para a área em questão.  

Souza (2016) analisou como ocorreu o ensino do conteúdo de enfermagem 

psiquiátrica nos cursos públicos de enfermagem no estado de São Paulo. A 

metodologia foi baseada no estudo descritivo exploratório, de natureza qualitativa. 

Foram entrevistados 12 docentes e realizada a análise temática de conteúdo. 

Concluiu-se que os docentes desconhecem o PPP das universidades nas quais 

trabalham, pois eles mesclavam o uso das metodologias ativas com o ensino 

tradicional, além de ter sido destacada a problemática da desvalorização da profissão 

do docente. 

Castanho (2002), da PUC Campinas, entrevistou os docentes do ensino 

superior da área de saúde, questionando-os sobre as suas práticas didático-

pedagógicas, com o objetivo de contextualizar os avanços, desafios e impasses no 

papel profissional do docente. A metodologia utilizada foi História Oral Temática. 

Foram entrevistados 11 colaboradores: 07 docentes/coordenadores e 04 

docentes/diretores. Os resultados foram divididos em 03 (três) aspectos distintos: 
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1) Tornar-se docente: muitos colaboradores afirmaram que iniciaram na 

carreira acadêmica pela necessidade financeira; alguns professores 

entraram para academia de forma imprevisível (não por escolha 

pessoal); poucos docentes, por influência familiar (tendo a necessidade 

de aprimoramento na área em questão). 

2) Técnicas de ensino das aulas teóricas e práticas: metodologias ativas, 

aulas expositivas, apresentações de seminários e integração da turma. 

3) Papel de coordenador/diretor: tem a função de estimular a educação 

continuada/permanente dos docentes, por meio de reuniões 

pedagógicas e especializações. Em relação à docência universitária, 

pôde-se concluir que é necessário repensar a formação 

inicial/continuada dos profissionais da área da saúde. 

Mesquita et al. (2016) identificaram os impasses e desafios vivenciados pelos 

docentes da graduação de enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Tratou-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com enfoque qualitativo. As 

entrevistas semiestruturadas foram aplicadas aos 20 participantes, entre agosto e 

setembro de 2011, sendo todos os participantes enfermeiros mestres, doutores e 

docentes substitutos e efetivos. Os dados foram analisados seguindo os pressupostos 

da análise de conteúdo. Os resultados das principais adversidades foram agrupados 

em 03 (três) categorias de análise: 

1) Problemas curriculares como: empecilho para a aplicação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, devido à pouca 

disponibilidade de tempo dos docentes para readequarem os 

planejamentos das aulas, conforme o novo padrão de ensino ativo; a 

elaboração do material didático e o desafio de conciliar a teoria e a 

prática por intermédio dos conteúdos que despertassem interesse nos 

alunos. 

2) Resistência do docente em consolidar as metodologias ativas, pois os 

educadores teriam que rever todo o planejamento das aulas a fim de se 

distanciarem da prática tradicional do ensino.  

3) Dificuldades dos docentes em compreender a aplicabilidade das 

metodologias ativas na prática cotidiana; necessidade de educação 



34 
 

 
 

continuada/permanente para os docentes e atualizações das práticas 

que norteiam os trabalhos. 

Concluiu-se que os docentes apresentaram dificuldades em inovar, por estarem 

acostumados ao ensino tradicional, pois denotaram pouca disposição para mudar 

hábitos, uma vez que o corpo docente estava baseado em paradigmas conservadores 

e cristalizados. 

De fato, os problemas educacionais são visíveis e evidentes, pois é perceptível 

a desqualificação profissional dos docentes, as deficiências na infraestrutura 

institucional e as fragilidades teóricas nos planos de ensino. Além da força capitalista 

que impera nas universidades privadas nas grandes metrópoles, pois são inúmeras 

as propagandas de vendas de cursos com valores promocionais, por meio das mídias, 

para atender a um determinado público-alvo (SANTOS, 2011; DEUS et al, 2014). 

O que se percebe, nas salas de aulas das instituições privadas do ensino 

superior, são superlotações das turmas; alunos advindos do ensino médio com 

histórico escolar precário; docentes que se submetem ao acúmulo de carga horária; 

salários questionáveis; profissionais com problemas de saúde física/mental; dentre 

outros desafios da área pedagógica que precisam de maior atenção, intervenção e 

encaminhamento (SILVA, 2008, SILVA et al, 2012). 

Segundo Mesquita et al. (2016), é necessário introduzir novas formas de 

organizar e produzir o conhecimento. No entanto, é preciso planejamento, uma vez 

que não é tão simples romper com um paradigma educacional tradicional e 

conteudista. Logo, é preciso adequar as novas metodologias a fim de favorecer a 

formação de sujeitos críticos com a visão ampliada de saúde, isto é, fomentar a 

formação de cidadãos éticos e comprometidos com a transformação da realidade 

social. 

De acordo com Mesquita et al. (2016), para isso acontecer na prática 

pedagógica diária, deveria haver mais apoio, maior conscientização das próprias IES 

e mais investimento em capacitações/treinamentos de forma contínua/permanente 

para todos os docentes, objetivando atender  às exigências do atual paradigma 

educacional vigente e das diretrizes educacionais contemporâneas (CYRINO e 

TORALLES-PEREIRA, 2004; PEREIRA et al, 2017). 

Em contrapartida, é fundamental que os docentes tenham maior flexibilidade e 

motivação em inovar perante as mudanças institucionais. Consequentemente, é 
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preciso ter disposição para inserir os novos recursos didático-metodológicos de forma 

adequada e satisfatória no ensino em saúde (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004; 

PEREIRA et al, 2017). 

Portanto, é responsabilidade das IES oferecerem cursos de formação 

acadêmica com qualidade, com o objetivo de preparar o aluno para o futuro 

desempenho do papel profissional, isto é, que estimule e aprimore o desenvolvimento 

das competências comportamentais e habilidades técnicas, por meio das atividades 

interativas entre os docentes-discentes como coparticipantes do processo de ensino-

aprendizagem. Paralelamente, é necessário que sejam revistos os currículos 

pedagógicos, as questões institucionais e a carga horária dos docentes e dos cursos 

em saúde (BATISTA & BATISTA, 2004; CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004; 

CYRINO & RIZZATO, 2004).  

Conforme Coll (1998), é por meio do currículo pedagógico que se engloba uma 

série de princípios, tais como: valores ideológicos e psicopedagógicos que, em sua 

totalidade, mostram o perfil e a ideologia do respectivo sistema educacional. O 

currículo é a soma da teoria-prática pedagógica, entre o planejamento e a ação. Ou 

seja, os currículos servem como ponto de referência para guiar caminhos e nortear as 

práticas pedagógicas, inclusive diferenciar o perfil dos docentes. 

Para o autor, os componentes do currículo pedagógico incluem uma elaboração 

congruente que direciona com exatidão a elaboração do projeto curricular com base 

em algumas perguntas diretivas, por exemplo: O que ensinar? Quando ensinar? Como 

ensinar? Como e quando avaliar?  

O currículo pedagógico orientado por competências busca inter-relacionar a 

teoria-prática durante a formação acadêmica do aluno objetivando integrar formação-

serviço. Desta forma, faz com que o estudante exponha de forma autêntica as suas 

fragilidades e motivações em relação à construção do seu papel e identidade 

profissional (BRASIL, 2001; CEZAR et al, 2010, COLL, 1997).   

Diante do exposto, salienta-se que foi importante rever a literatura acerca das 

percepções dos docentes-discentes em relação às mudanças no ensino em saúde, a 

fim de compreender, como e de que forma, os docentes estão assimilando, avaliando 

e lidando com a inserção das metodologias ativas.  

A seguir, com base nesta revisão bibliográfica, foram definidas as principais 

questões norteadoras que fundamentaram o desenvolvimento desse projeto. 
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1.7 Pressupostos, hipóteses e as questões que orientam o projeto 
 

Esta pesquisa qualitativa aponta para a valorização das histórias de vida dos 

docentes, uma vez que esses profissionais exercem importante influência na 

educação por meio do papel de mediador-facilitador durante o processo pedagógico.  

É importante pontuar sobre a contribuição significativa das pesquisas 

acadêmicas em nível mundial acerca da percepção dos docentes-discentes em 

relação à inserção das metodologias ativas no ensino em saúde e as principais 

mudanças educacionais. 

Contudo, há uma quantidade relevante de pesquisas realizadas a partir das 

percepções dos alunos em relação à utilização das metodologias ativas no ensino em 

saúde. Esses estudos, sobre os resultados de desempenhos/rendimentos, 

apresentaram benefícios/vantagens positivos quanto ao uso das práticas 

problematizadoras em sala de aula. 

Por outro lado, nota-se que há menores proporções de estudos sobre a 

percepção dos docentes. Dentre essas poucas pesquisas realizadas, percebeu-se 

várias dificuldades, fragilidades, impasses e desafios, tanto por parte dos docentes, 

quanto das IES, diante do processo de implementação das metodologias ativas no 

ensino em saúde.  

Resumidamente, sintetizou-se em dois eixos as principais problemáticas 

elencadas por meio da revisão de literatura: i) dificuldades dos docentes e ii) 

problemas institucionais nas IES; porém ambos são complementares no cotidiano 

pedagógico (BORGES, 2009; JACOMINI & PENNA, 2016; HAGEMEYER, 2004).  

 

1.7.1 Eixo 1 - Dificuldades dos docentes 
 

✓ Docentes com problemas financeiros. 

✓ Desqualificação profissional e desinteresse. 

✓ Saúde física, mental e social comprometidas. 

✓ Falta de compreensão do Projeto Político Pedagógico.  

✓ Dificuldades na adaptação ao novo currículo acadêmico. 

✓ Resistência frente às inovações e mudanças educacionais. 

✓ Sentimentos de desamparo e ausência de apoio institucional. 
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✓ Investimento de tempo nos planejamentos das aulas extraclasse. 

✓ Ministração de disciplinas fora da própria área de 

titulação/especialização. 

✓ Docentes que se sentem desvalorizados, desmotivados e baixa 

autoestima. 

✓ Dificuldades de compreensão das Teorias de Aprendizagem e de 

Desenvolvimento Humano. 

✓ Conflitos entre os pares das diferentes gerações (os iniciantes e os mais 

experientes na carreira pedagógica). 

✓ Competições e rivalidades entre os docentes das diferentes instituições 

(públicas e privadas). 

✓ Dificuldades de adaptação em relação às mudanças da cultura 

organizacional e institucional. 

 

1.7.2 Eixo 2 - Problemas institucionais nas IES 
 

✓ Jornada de trabalho excessiva. 

✓ Horas extras não remuneradas. 

✓ Educação como comércio (lucro).  

✓ Falta de treinamento e capacitação. 

✓ Condições de trabalho controversas. 

✓ Salários questionáveis dos docentes. 

✓ Carga horária dos cursos inadequadas. 

✓ Mudanças de paradigmas educacionais. 

✓ Salas de aulas com superlotação de alunos. 

✓ Desumanização e desvalorização do docente. 

✓ Ausência de gerenciamento das carreiras profissionais e pedagógicas. 

✓ Deficiências de infraestrutura, recursos financeiros e apoio institucional. 

✓ Falta de compreensão sobre as diretrizes e políticas públicas 

educacionais. 

✓ Entendimento superficial das ideologias dos Projetos Políticos 

Pedagógicos. 
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✓ Distribuição de carga horária dos docentes de forma oscilante e 

imprevisível. 

 

Em suma, com base na pesquisa bibliográfica, foram levantadas algumas 

questões norteadoras para fundamentar essa pesquisa de doutorado, a saber:  

 

✓ Como os docentes compreendem e percebem o ensino ativo na área da 

saúde? 

✓ Como os docentes se sentem com a introdução das metodologias 

ativas?  

✓ O que os docentes pensam/sentem sobre as suas carreiras na área da 

saúde? 

✓ Quais são os principais tipos de metodologias ativas que estão sendo 

utilizadas? 

✓ Como vem sendo percebida a experiência de humanização x 

desumanização dos docentes-discentes na área da saúde? 

✓ Como o docente humanizado e/ou desumanizado poderá humanizar 

e/ou desumanizar os alunos? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 OBJETIVOS 
                         ______________________________________________________
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2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar e explorar a compreensão dos docentes atuantes em instituições de 

ensino público e privado sobre as metodologias ativas e as mudanças no ensino em 

saúde da cidade de São Paulo.  

 

2.2 Objetivos específicos  
 

✓ Descrever o processo de absorção e integração das metodologias ativas pelos 

docentes do ensino em saúde. 
 

✓ Analisar a experiência prática dos docentes com o uso das metodologias ativas 

no ensino em saúde. 

 

✓ Compreender os encantos, desencantos e as perspectivas dos docentes sobre 

as metodologias ativas no ensino em saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 MÉTODO 
___________________________________________________________________
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Nessa seção, estão apresentados separadamente em subcapítulos: o conceito 

das pesquisas qualitativas, os fundamentos teóricos-éticos da História Oral de Vida 

(HOV), o local das entrevistas, o perfil do público-alvo, as perguntas de corte e a 

análise de dados com base na Abordagem Fenomenológica Hermenêutica 

(MEDEIROS & ROCHA FILHO, 2016; MEIHY & HOLANDA, 2007, 2015). 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa  
 

De acordo com Turato (2005), vem crescendo fortemente o interesse pelas 

pesquisas qualitativas na área da saúde. Na última década, observou-se maior 

aceitação dessas publicações em artigos, jornais e congressos médicos. A pesquisa 

qualitativa valoriza as experiências de vida e a forma como os sujeitos constroem os 

sentidos e significados. Esses estudos estão bem aproveitados nas áreas das 

Ciências Humanas, especificamente nas vivências em saúde com diversos 

participantes (pacientes, familiares, comunidades e profissionais da saúde). 

Segundo Guerra (2014), a pesquisa qualitativa segue um paradigma alternativo 

nos campos das Ciências Sociais e Humanas, pois simplifica a observação da 

realidade social. O objeto de estudo envolve pessoas, afetos, sentimentos, emoções, 

valores, experiências, vínculos e subjetividades. O pesquisador busca compreender 

os fenômenos por meio das ações das pessoas, grupos, instituições e comunidades, 

sem ter a preocupação com a representação numérica de tabulações gráficas. Ao 

contrário, foca na realidade vivida, sentida e narrada pelos colaboradores. 

Godoy (1995) afirmou que existem diferentes possibilidades para desenvolver 

as pesquisas qualitativas, dentre elas, pode-se citar como exemplo a pesquisa 

documental, estudo de caso e a etnografia. Esses estudos não apresentam uma 

proposta rígida, pois o pesquisador tem a autonomia e a liberdade de sugerir novos 

enfoques a partir da sua criatividade e imaginação. 

De acordo com Minayo (2012), a pesquisa qualitativa busca compreender e 

interpretar a vivência dos colaboradores a partir da experiência do pesquisador no 

campo, por meio de suas diferentes funções, tais como: o papel de observador-

participante; acolhimento e escuta das narrativas das histórias de vida dos 

colaboradores e as construções de vínculos nas relações. Portanto, leva-se em conta 
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o senso comum, as subjetividades, os afetos e as trocas de experiências de todos os 

envolvidos (MINAYO et al, 2010). 

 
3.2 História Oral de Vida  

 

A História Oral de Vida (HOV) é uma metodologia qualitativa que está pautada 

na descrição dos sentidos e significados dos relatos de experiências de pessoas, 

grupos, comunidades e instituições. As narrativas facilitam o conhecimento da área a 

ser pesquisada e permite ao pesquisador ampliar a percepção do individual para o 

coletivo (MEIHY, 2005; GALLIAN, 2008; GALLIAN et al, 2009). 
 
História Oral é um processo de aquisição de entrevistas inscritas no 
“tempo presente” e deve responder a um sentido de utilidade prática, 
social e imediata. Isso não quer dizer que ela se esgote no momento 
de sua apreensão, do estabelecimento de um texto e da eventual 
análise das entrevistas. (MEIHY, HOLANDA, 2015, p.19) 

 

A metodologia escolhida, neste estudo, foi a História Oral de Vida (HOV), pois 

facilita e favorece a livre expressão das “experiências significativas” dos 

colaboradores, as quais são evidenciadas por meio das experiências individuais e 

reais de cada pessoa. Logo, pode-se afirmar que, por meio das narrativas, 

compreende-se o todo (MEIHY & HOLANDA, 2007). 

 
Deve ficar claro que quando se vale da entrevista para obter 
informação objetiva ou dados exatos, não se pratica história oral e sim 
se faz uso convencional de entrevistas. É equívoco supor que o mero 
ato de entrevistar equivale a fazer história oral. (MEIHY & HOLANDA, 
2015, p. 25) 

 

Com base nos registros das “experiências significativas” dos colaboradores, o 

entrevistador ouve e acolhe os profissionais que viveram, sentiram e narraram as suas 

próprias histórias com o objetivo de reelaborar um evento passado, e não meramente 

a aplicação de questionários. Ao contrário, o narrador usa de sua espontaneidade 

para falar das próprias emoções e sentimentos (GALLIAN, 2011; MEIHY, 2005). 

Ao entrevistador compete captar as impressões subjetivas, pois busca-se 

compreender as individualidades e o coletivo. As narrativas são registros fiéis das 

memórias, portanto, torna-se um momento de síntese para o narrador ao relatar 
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determinada experiência vivida. A livre expressão das histórias possibilita ao 

colaborador significar e ressignificar os momentos passados (GALLIAN, 2008; 

GALLIAN et al, 2009; MOTA et al, 2013; MEIHY, 2005). 

 

3.3 Questões éticas   
 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres 

humanos - CEP/Unifesp nº. 0419/2017 CAAE: 67335817.1.0000.5505 Número do 

Parecer 2.068.372 (anexo 1). 

Todos os colaboradores receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para garantir o sigilo da pesquisa e o anonimato das identidades 

dos voluntários. Este documento foi entregue em duas vias, sendo uma retida pelo 

colaborador e outra via arquivada pela pesquisadora da Unifesp (apêndice 1). 

Os docentes autorizaram, por escrito, a gravação do áudio das narrativas para 

arquivamento e posterior utilização do material para as seguintes publicações: tese 

de doutorado e artigos científicos em revistas indexadas.  

Ao final das entrevistas orais, que foram gravadas, a pesquisadora digitou de 

forma minuciosa cada narrativa, respeitando, obrigatoriamente, todas as “etapas 
éticas” do método História Oral de Vida proposta por Meihy e Holanda (2015, 2007):  

a) Transcrição: passagem literal do oral para o escrito. 

b) Textualização: fala do colaborador de forma dialógica, fluida e textual. 

c) Transcriação: expressão das emoções e sentimentos dos colaboradores. 

d) Conferência/autorização da narrativa: ao final de cada narrativa digitada de 

forma detalhada, a pesquisadora encaminhou o texto, por e-mail, aos 

colaboradores, individualmente, a fim de que cada pessoa fizesse a revisão da 

sua própria narrativa, antes da exposição pública. Após as correções das 

narrativas realizadas pelos docentes, o texto final foi devolvido, via e-mail, com 

autorização para a publicação da versão correta e final da sua entrevista, à 

pesquisadora.  

e) Tom Vital: é o “título” de cada narrativa. Pode ser uma frase ou palavra que 

sintetiza a importância e o teor da História Oral de Vida (HOV).  
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3.4 Coleta de dados  
 

As divulgações dos convites para a realização das entrevistas aconteceram de 

diferentes formas: nos grupos de estudos em diversos espaços, bibliotecas, 

instituições públicas e privadas, redes sociais interativas e indicações entre os 

próprios colegas das diferentes universidades. 

Posteriormente, após a etapa da divulgação externa da pesquisa, oficializou-se 

os convites individuais das entrevistas por meio de e-mails, telefones e mídias sociais.  

Nessa oportunidade, foram agendados, previamente, o dia/horário e o local 

mais adequados para acontecerem as narrativas de História Oral de Vida (HOV). 

Foram realizadas, no total, dez entrevistas individuais livres, pré-agendadas e 

com tempo pré-determinado para maior organização, tanto da pesquisadora, quanto 

do colaborador.  

As narrativas aconteceram individualmente em encontro único em dias/horários 

alternados com a entrevistadora (autora responsável por este estudo). 

O tempo de cada entrevista variou, pois houve algumas entrevistas que 

duraram uma hora, e outras que duraram, em média, até duas horas, isso foi bem 

oscilante e imprevisível. 

As entrevistas foram desenvolvidas em diferentes cenários: bibliotecas, locais 

de trabalho dos próprios colaboradores, espaços de grupos de estudos e 

congressos/eventos acadêmicos, com o intuito de conciliar a agenda e os horários 

dos docentes.  

É importante mencionar que foram utilizadas algumas “perguntas de corte” 
em momentos oportunos das entrevistas, apenas quando necessário, sem a rigidez 

de perguntas fechadas. Essa técnica de entrevista livre e não diretiva permite ao 

narrador contar a sua história de vida espontaneamente e pressupõe que o 

entrevistador possa interagir dialogando com o colaborador (GALLIAN, 1992). 

 

1) Você conhece as metodologias ativas? Quais utiliza em sala de aula? 

2) O que pensa/sente e como está lidando com a inserção/adaptação das 

metodologias ativas no ensino em saúde? 

3) O que pensa/sente acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos em saúde (DCNs)?  
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4) Em relação aos treinamentos/capacitações, existem programas de 

educação continuada/permanente voltados ao corpo docente na 

instituição onde trabalha? 

 

Em suma, essas foram as principais questões norteadoras que serviram como 

um guia flexível para a condução das entrevistas abertas, livres e individuais com os 

docentes, no intuito de aprofundar alguns aspectos que contemplassem os objetivos 

iniciais deste projeto (GALLIAN, 1992). 

 
3.5 População e local  

 

De acordo com Meihy & Holanda (2015), segue uma breve descrição sobre as 

nomenclaturas que definem o perfil da população pesquisada segundo a metodologia 

de História Oral de Vida: comunidade de destino, colônia e rede. 
Conforme esses autores, a “comunidade de destino” é o “todo” que compõe 

um grupo a ser entrevistado. Geralmente, esse todo, ou grupo populacional, é 

representado por uma identidade grupal, ou seja, apresentam características 

semelhantes ou dramas comuns àquela realidade social por vivenciarem experiências 

que os aproximam em vários sentidos e afinidades, seja no âmbito cultural, 

acadêmico, ideológico, político, profissional ou afetivo. 

Para Meihy & Holanda (2015), o conceito de “colônia” é definido pelos padrões 

de comportamento de um grupo de pessoas de uma mesma comunidade de destino. 

A colônia é o parcelamento, isto é, a parte dividida do grupo social comunitário como 

um “todo”. Essa divisão, ou parcelamento, do grupo facilita operacionalmente o 

desenvolvimento das pesquisas qualitativas.  

A definição de “rede” significa subdivisão da “colônia”, portanto uma menor 

parcela da “comunidade de destino”. A “origem da rede” é sempre o “ponto zero”, 

pois, esta primeira entrevista deve orientar a formação das demais redes, ou seja, é 

esperado que o primeiro entrevistado indique o segundo colaborador, e assim 

sucessivamente, estabelecendo, desta forma, outros pontos de supostas indicações.  

Nesta atual pesquisa, o “ponto zero”, ou a “primeira entrevista”, foi com a 

Profa. Joana (nome fictício), formada em Comunicação Social e Tecnologias da 

Saúde (atua em hospital público em São Paulo).  
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A colaboradora enviou e-mail para a pesquisadora, pois estava disponível para 

participar da entrevista voluntariamente, porque queria contribuir com o estudo, devido 

à seriedade do tema, e optou por não fazer indicações de outros profissionais da sua 

própria rede de contato. 

Por conseguinte, teve-se que continuar com a divulgação externa dos convites, 

a fim de realizar as demais entrevistas, por intermédio das mídias sociais e ofertar 

individualmente o convite para cada colaborador com o intuito de seguir o estilo de 

rede mista, variada e eclética, denominada  “rede mosaica”, da equipe multidisciplinar 

em saúde, visando atender os objetivos iniciais deste projeto.  

É importante mencionar que, ao longo das dez entrevistas realizadas, obteve-

se algumas indicações dos profissionais da própria rede, porém poucas dessas 

indicações foram concretizadas devido à agenda comprometida de cada pessoa.  

Foi possível observar que, devido à divulgação externa, e não necessariamente 

pela indicação da própria rede de contatos, os colaboradores entrevistados se 

colocaram à disposição com prontidão para participarem de forma espontânea das 

entrevistas. 

 

As indicações internas e convites externos foram: 

 

• Indicações internas: Andreia indicou três pessoas da sua própria rede de 

contatos - Dalva, Kelly e Sheila.  

     Hélio indicou Luiz.  

 

• Convites externos: Joana, Andreia, Elaine, Hélio, Moises e Klaus. 

 

Destaca-se, que durante o desenvolvimento deste estudo, foram encontradas 

várias barreiras, limitações e dificuldades no campo, por exemplo, achar o número 

adequado de entrevistados que tivessem tempo, ânimo e disponibilidade para 

compartilharem espontaneamente as suas próprias histórias de vida.  

Alguns convidados desistiram de participar e reclamaram da falta de tempo e 

da agenda lotada e corrida. Isso influenciou diretamente na escolha do perfil e, 

principalmente, na área de especialização/titulação dos docentes entrevistados.  
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Ressalta-se que as pessoas as quais recusaram o convite para ceder as 

entrevistas individuais eram das seguintes áreas: Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, 

Nutrição e Terapia Ocupacional. 

Na literatura, é comum observar essas dificuldades que os pesquisadores 

encontram ao procurar entrevistados com o perfil homogêneo para responderem as 

entrevistas.  

Por muitas vezes, os pesquisadores precisam estar receptivos a observar 

amplamente o campo a ser pesquisado, para então, perceber como ele se apresenta 

no momento oportuno da coleta de dados.  

Para tanto, pode-se citar como exemplo a dissertação de mestrado 

desenvolvida, na Unifesp, por Rossello (2015), pois o autor também teve que optar 

pela “rede em estilo mosaico” com os colaboradores farmacêuticos da área da 

saúde, com perfis diferenciados, heterogêneos e de ambos os sexos. Eram pessoas 

de diversas regiões do Brasil, atuantes em hospitais públicos/privados, com diferentes 

idades e experiências profissionais variadas entre os campos de análises clínicas e/ou 

ramo industrial. 

Outra dissertação de mestrado, desenvolvida na Unifesp, que igualmente 

recorreu ao padrão de “rede em estilo mosaico”, foi da autora Costa (2017), que 

optou em flexibilizar novos caminhos, entrevistando a população heterogênea de 

dentistas de diferentes instituições públicas e privadas, conveniados/concursados, 

ambos os sexos, idades variadas, distintas classes sociais, pessoas iniciantes e/ou 

mais experientes na carreira profissional de odontologia. 

Com base nessa atual pesquisa, e diante da experiência da formação da “rede 
em estilo mosaico”, foi possível afirmar que essa vivência trouxe uma visão 

heterogênea dos discursos, uma vez que se ampliou as análises dos conteúdos, além 

de ter favorecido o alcance positivo dos objetivos e respostas às indagações iniciais 

deste projeto.  

Portanto, foi uma experiência enriquecedora poder contar com a “rede estilo 
mosaico”, da equipe multidisciplinar de saúde: distintas realidades (curso técnico, 

graduação, pós-graduação), diferentes instituições (públicas e privadas), diversos 

cursos (psicologia, medicina, enfermagem, biomedicina, comunicação social, 

fonoaudiologia, tecnologias em saúde).  
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Quadro 1: População e local. São Paulo, 2020. 

 
Tema 
 

O desafio da inserção das metodologias ativas no 
ensino em saúde: Narrativas de docentes. 

 
Comunidade de destino 
 

docentes da equipe multidisciplinar em saúde da cidade 
de São Paulo. 

 
Colônia 

Docentes atuantes em instituições de ensino público e 
privado que trabalham com as metodologias ativas no 
ensino em saúde. 

 
 
Rede (estilo mosaico) 

Foram no total dez docentes entrevistados: dois 
médicos, dois psicólogos, um biomédico, três 
pedagogos, um enfermeiro e um docente de tecnologia 
em saúde-hospitalar. 

 
Perfil da população estudada 

 idades variadas, diferentes tipos de estado civil, 
nascidos em diversas regiões do país, ambos os sexos 
(4 homens / 6 mulheres), trabalhadores em distintas 
instituições (públicas e privadas), atuantes no ensino 
em saúde (cursos de graduação, pós-graduação e 
técnicos da área da saúde). 

Fonte: Meihy & Holanda, p. 55, 2015 (adaptado pela própria autora) 

 

Essas diversidades possibilitaram fomentar novas reflexões e discussões 

acerca da inserção das metodologias ativas e mudanças no ensino em saúde. Por 

fim, após o mapeamento da “comunidade de destino, colônia e rede”, buscou-se 

garantir que as narrativas de História Oral de Vida dos docentes apresentassem uma 

“unidade” entre os discursos (MEIHY & HOLANDA, 2015). 

 

3.6 Análise de dados: Abordagem Fenomenológica Hermenêutica 
(imersão e cristalização) 

 
Edmund Husserl foi o fundador do método filosófico da Fenomenologia. Essa 

abordagem apresenta-se como recurso estratégico da avaliação crítica/reflexiva na 

construção de diferentes ideários no mundo. É bastante utilizado em pesquisas 

qualitativas, principalmente, nos estudos educacionais com docentes-discentes, uma 

vez que permite verificar e descrever os fenômenos e as “experiências significativas” 

em sala de aula (MEDEIROS & ROCHA FILHO, 2016; HUSSERL, 1997). 
 

Essa ciência não tem nada a nos dizer. Em princípio, ela exclui 
aqueles problemas que são os mais candentes para o homem, o qual, 
em nossos tempos atormentados, sente-se à mercê do destino: os 
problemas do sentido e do não-sentido da existência humana em seu 
conjunto (HUSSERL, 1997, p. 187). 
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A Fenomenologia é o estudo das essências, pois busca conhecer o mundo ao 

descrever a própria realidade, sem buscar explicações causais ou análises dos fatores 

psicológicos. Isto significa narrar os fenômenos e as experiências, como se 

apresentam, sem interferências subjetivas do pesquisador no campo. O observador é 

ao mesmo tempo o proprietário e o intérprete do fenômeno observado, logo, o 

pesquisador afeta e é afetado pelo campo (MEDEIROS & ROCHA FILHO, 2016; 

VILLELA-PETIT, 2003). 
 

Retenhamos aqui a palavra experiência, que está longe de pertencer 
apenas às ciências empíricas ou experimentais. Ela é eminentemente 
fenomenológica. Sob o regime da redução transcendental, à qual nós 
fazíamos alusão, as análises fenomenológicas são, antes de tudo, 
análises da experiência. É a experiência, com efeito, que, em suas 
diferentes maneiras, é constitutiva de tudo que tem sentido e validade 
de ser para nós." (VILLELA-PETIT, 2003, p. 21) 

 

A Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, 

tanto das formas verbais, quanto das formas não verbais de comunicação, por 

exemplo, os signos de linguagem e a semiótica (RICOEUR, 1988; DIAS, 1998; 

AYRES, 2005). 
 
Pela redução, aparece um domínio de sentido, um parecer para, em 
que o sentido remete apenas para outro sentido e para a consciência 
a fim de haver sentido... Se, com efeito, a redução não é perda de 
alguma coisa, nem nenhuma subtração, mas o distanciamento a partir 
do qual não só há coisas, mas signos, sentidos, significações – a 
redução as sinala o nascimento da função simbólica em geral; ao fazer 
isto, dá um fundamento às operações contingentes da análise 
linguística... Eu diria que as análises fenomenológicas veem situar-se 
sob as análises linguísticas. (RICOEUR, 1988, p. 20). 
 

A Hermenêutica serve para compreender e esclarecer os fenômenos que se 

apresentam obscuros ou duvidosos. Desta forma, esse método favorece o 

aparecimento de novas compreensões das realidades, percepções, linguagens, 

comunicações e relações, por meio do que chamamos de interpretação compreensiva 

do ser (MEDEIROS & ROCHA FILHO, 2016; BICUDO, 2000). 
O modo como entendemos a percepção e as modalidades de 
explicitação que a manifestam nos conduzem ao conhecimento 
intersubjetivo e a uma objetividade possível, os quais são tramados 
por uma rede de compreensão e de manifestações expressas por 
meio da linguagem (BICUDO, 2000, p. 73) 
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A análise de dados desta atual pesquisa baseou-se no método 

Fenomenológico-Hermenêutico, no qual buscou-se compreender os fenômenos na 

área de ensino com o intuito de despertar as potencialidades e desafios no campo 

educacional, uma vez que esse tipo de análise não quantifica atitudes, mas, sim, 

prioriza as sensações, emoções e privilegia as “experiências significativas” dos 

colaboradores (BICUDO, 2005; DEVECHI & TREVISAN, 2010; MERLEAU-PONTY, 

1945).  
 
A fenomenologia é o estudo das essências; e todos os problemas, 
segundo ela, voltam a definir as essências: a essência da percepção, 
a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é 
também uma filosofia que recoloca a essência na existência, e não 
pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra forma, 
que não seja a partir de sua facticidade. É uma filosofia transcendental, 
que põe em suspenso, para compreendê-las, as afirmações da atitude 
natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está 
sempre lá, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo 
esforço de reencontrar o contato ingênuo com o mundo pode lhe dar, 
enfim, um status filosófico. (MERLEAU-PONTY, 1945, p. 1) 

 

Diante do exposto, foi utilizado o método de imersão/cristalização para a 

análise das narrativas. A imersão é considerada um processo no qual os 

pesquisadores se aprofundam no material coletado ao examinar parte dos dados. A 

cristalização é o processo de suspensão temporária da imersão, o que tende a facilitar 

o tempo de reflexão sobre a experiência de análise. Portanto, a imersão e cristalização 

se sucederam, de forma alternada, até todo o material ter sido examinado, deste 

modo, surgiram padrões a partir de dados relevantes que foram inter-relacionados 

entre si (BORKAN, 1999).  

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
______________________________________________________________



53 
 

 
 

As entrevistas, nas pesquisas qualitativas, não só são importantes recursos e 

instrumentos estratégicos que servem para coletar dados e informações de forma 

subjetiva, como também são fundamentais para descrever práticas, ações e conflitos 

cotidianos de determinado contexto social (DUARTE, 2002). 
 
Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 
práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 
sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 
conflitos e contradições não estejam bem explicitados. Nesse caso, se 
forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer um 
espécie de mergulho em profundidade , coletando indícios dos modos 
como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 
levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 
compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no 
interior daquele grupo ,o que, em geral, é mais difícil obter com outros 
instrumentos de coleta de dados” (DUARTE, 2002, p.215). 

 

4.1 Entrevistas com os docentes  
 

Para facilitar o entendimento do leitor, segue abaixo o quadro 2, que representa 

uma breve síntese da descrição do perfil dos narradores e o “Tom Vital” de cada 

narrativa (MEIHY & HOLANDA, 2015): 

 
Quadro 2 – Perfil dos Docentes. São Paulo, 2020. 

N°. Nome Formação 
Acadêmica 

Atuação 
profissional 

Setores Tom vital 
da narrativa 

1 Joana Comunicação 
Social e 
Tecnologia  

Curso Técnico em 
hospital 

Público “A aplicação da Humanização 
em um curso de Informática?” 

2 Andreia Enfermagem Curso Técnico Privado “Permitir Ser!” 
 

3 Dalva Pedagogia e 
Comunicação 
Social 

Mestrado e 
Doutorado 

Ambos “Estamos sempre em 
processo de construção 
permanente!” 

4 Hélio Psicologia Graduação em 
Psicologia 

Privado “A importância dos modelos”! 

5 Kelly Biomédica Graduação em 
Medicina e 
Fonoaudiologia 

Ambos “Curiosidade para o 
futuro!” 

6 Moises Psicologia Graduação em 
Psicologia 

Privado “Narrativas de um professor 
reflexivo: que fazer é esse?” 

7 Luiz Médico Graduação em 
Medicina 

Ambos “Minha trajetória se resume 
em aprendizado... Aprendi 
bastante dando aulas!” 

8 Klaus Médico Graduação em 
Medicina 

Ambos “Medicina, - Assistência, 
Gestão e Ensino”. 
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9 Sheila Pedagoga Mestrado e 
Doutorado 

Público “Ninguém nasce pronto... 
Aprendemos com cada 
experiência”! 

10 Elaine Pedagoga Especialização 
(Lato sensu) 

Privada “Complexidade e 
contradição!” 

Fonte: Pereira, Adriana Teixeira. O desafio da inserção das metodologias ativas no ensino em saúde: 
Narrativas de docentes. Tese (Doutorado), Unifesp, São Paulo, 2020. 

 

As entrevistas livres e não diretivas propiciam aos colaboradores a atribuição 

de novos sentidos e significados em relação às suas próprias experiências: pessoais, 

afetivas, sociais e acadêmico-profissionais. O simples fato de descreverem a própria 

história favorece a recordação dos principais encantos e desencantos ao longo de 

cada trajetória de vida (DUARTE, 2002). 
 
Quando realizamos uma entrevista atuamos como mediadores para o 
sujeito apreender sua própria situação de outro ângulo, conduzimos o 
outro a se voltar sobre si próprio; incitamo-lo a procurar relações e a 
organizá-las. Fornecendo-nos matéria-prima para nossas pesquisas, 
nossos informantes estão também refletindo sobre suas próprias vidas 
e dando um novo sentido a elas. Avaliando seu meio social, ele estará 
se auto avaliando, se auto afirmando perante sua comunidade e 
perante a sociedade, legitimando-se como interlocutor e refletindo 
sobre questões em torno das quais talvez não se detivesse em outras 
circunstâncias (DUARTE, 2002, p. 220). 

 

No quadro 3, constam as classificações dos principais temas representados 

pelas 3 categorias decorrentes das análises das entrevistas. Tais temas prioritários e 

protagônicos emergiram das falas produzidas nas narrativas individuais com os 

docentes, surgiram por meio do processo de imersão e cristalização, segundo a 

Abordagem Fenomenológica Hermenêutica, a qual correspondem as questões e 

objetivos deste projeto (BORKAN, 1999; DUARTE, 2002 e 2004; MEDEIROS & 

ROCHA FILHO, 2016). 
 
Quadro 3 - Os principais temas das narrativas. São Paulo, 2020.  

Tema 1 
  

Os docentes frente as Metodologias Ativas: responsabilidades, 
atribuições e bases teóricas 
 

Tema 2 Os docentes frente à Tecnologia da Educação a Distância: problemas 
e desafios 
 

Tema 3 A valorização docente frente às Políticas Educacionais: o desafio das 
capacitações e do treinamento 
 

Fonte: Pereira, Adriana Teixeira. O desafio da inserção das metodologias ativas no ensino em saúde: 
Narrativas de docentes. Tese (Doutorado), Unifesp, São Paulo, 2020 
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4.2 Como os temas ajudam a responder as perguntas e os objetivos? 
 

É importante pontuar que o objetivo geral deste projeto foi analisar e explorar a 

compreensão dos docentes atuantes em instituições de ensino público e privado sobre 

as metodologias ativas e as mudanças no ensino em saúde da cidade de São Paulo.  

Dentro dos objetivos e indagações propostos inicialmente neste estudo, pode-

se afirmar que o número de dez narrativas foi condizente e suficiente para atingir as 

metas desta pesquisa. 

Foi possível acolher e compartilhar as percepções, emoções, experiências, 

críticas e sugestões dos docentes, uma vez que emergiram por meio das três 

categorias dos temas prioritários.  

No entanto, esses três temas centrais categorizados foram positivamente 

multiplicados nos demais subtemas secundários, a fim de complementar e ampliar a 

discussão proposta no início deste estudo. 

Contudo, os docentes forneceram colaborações relevantes e 

encaminhamentos pertinentes para que fossem administrados os principais impasses 

na área em questão.  

Com isso, ganharam mais visibilidade as discussões acerca dos desafios da 

educação contemporânea ao se repensar sobre as novas possibilidades, perspectivas 

e transformações necessárias no ensino em saúde.  

Diante deste amplo universo de informações fornecidas pelos docentes, gerou-

se o capítulo introdutório da discussão a fim de acolher, valorizar e destacar também 

os assuntos complementares.  

Por fim, pode-se afirmar que houve uma estreita e direta conexão entre as 

pesquisas bibliográficas, as dez entrevistas, o caderno de campo e as três categorias 

de temas dos resultados.  

A seguir, constam as breves sínteses do caderno de campo e as dez narrativas 

descritas minuciosamente na íntegra para elucidar e potencializar ambos os 

resultados das entrevistas: temas prioritários e secundários/complementares. 
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4.3 Caderno de Campo e Caderno de Narrativas 
 

Foi elaborado um Caderno de Campo objetivando descrever as principais 

impressões da pesquisadora diante de cada narrativa individual com os 

colaboradores-docentes da equipe multidisciplinar atuantes na área de educação em 

saúde (GEERTZ, 2002, 2008, 2009). 

Diante do meu papel de pesquisadora-entrevistadora, fiquei surpresa com os 

resultados iniciais, pois houve, de imediato, aceitação e adesão satisfatória dos 

colaboradores para narrarem suas histórias de vidas, principalmente sobre as 

“experiências significativas” (DUARTE, 2004). 
 
Os depoimentos coletados também podem, em muitos casos, refutar 
as ideias que o pesquisador tinha a respeito do problema antes de 
iniciar a pesquisa de campo. Por tudo isso, o fundamental é estar 
aberto às surpresas, ao imprevisível e ao imponderável que emergem 
do trabalho de campo, mesmo que isso nos obrigue a rever nossos 
conceitos e a refazer o caminho trilhado (DUARTE, 2004, p. 223). 

 

Vale ressaltar que, ao realizar as entrevistas, apareceram pessoas com perfis 

completamente diferentes, porém as narrativas ressoavam entre si, com opiniões 

semelhantes, criando uma “unidade” entre os discursos, conforme previsto pelo 

método História Oral de Vida (MEIHY & HOLANDA, 2015).  

Observou-se que o perfil do docente mais receptivo, solícito e que tinha maior 

prontidão para conceder a entrevista era composto por algumas caraterísticas 

semelhantes entre si. A maioria das pessoas entrevistadas eram profissionais do setor 

público que trabalhavam e estudavam continuamente, ou seja, possuíam ampla 

vivência na área do ensino em saúde, pesquisa e extensão, também já tinham 

vivenciado experiências anteriores em instituições privadas.  

Em contrapartida, houve algumas pessoas que se recusaram imediatamente a 

participar das entrevistas, por diversos motivos, dentre eles, um dos mais alegados foi 

a falta de tempo, pois acharam que a “entrevista-narrativa” poderia ser muito longa, 

demorada, trabalhosa e totalmente inviável.  

É interessante pontuar que os perfis das pessoas que recusaram os convites, 

trabalhavam em instituições privadas e não tinham ampla experiência no ensino em 

saúde. Essas pessoas tinham baixa adesão à produção de pesquisa acadêmica e 

sempre reforçavam o mesmo discurso queixoso de que poderiam contribuir somente 



57 
 

 
 

se fossem responder apenas questionários fechados, on-line, breves, rápidos e 

prontos por e-mails; pois quando lhes era solicitado que narrassem suas práticas em 

sala de aula, recusavam-se imediatamente! 

Contudo, é pertinente enfatizar que os dez colaboradores não tinham vínculo 

afetivo de aproximação pessoal com a pesquisadora, portanto os entrevistados foram 

candidatos neutros e imparciais de diferentes instituições públicas e privadas, 

justamente para não influenciar nos resultados deste estudo.  

É importante enfatizar que o uso do gravador de áudio, em alguns momentos, 

foi um motivo que gerou desconforto, pois alguns colaboradores com perfis mais 

críticos reduziram as suas narrativas fazendo um breve recorte de suas histórias 

pessoais, separando e classificando quais fatos poderiam, ou não, ser revelados 

publicamente. 

A seguir, uma breve descrição do Caderno de Campo de cada entrevista 

realizada. Logo, na sequência, o Caderno das Narrativas de História Oral de Vida de 

cada colaborador (os nomes verdadeiros foram substituídos por fictícios).   

 

4.3.1 1ª Entrevista - Joana: “A aplicação da Humanização em um curso 
de Informática?” 

 
A Joana tem formação em comunicação social, é especialista em tecnologia 

em saúde e atua em curso livre de informática em hospital público. 
Conforme o relato no caderno de campo, foi realizado o contato inicial pelas 

redes sociais e, posteriormente, foi oficializado o convite, para participação da 

entrevista, por e-mail.  

Assim que a colaboradora confirmou que iria conceder a entrevista, foram 

agendados, antecipadamente, o dia e o local, para melhor organização do encontro. 

Esta foi a primeira entrevista individual realizada (ponto zero), ocorreu numa 

biblioteca pública, local silencioso, adequado e propício para esse tipo de atividade.  

Na ocasião, foi explicado detalhadamente para a colaboradora sobre a 

metodologia de História Oral de Vida.  

Houve, de certa forma, ansiedade no início da entrevista, mas que aos poucos, 

no decorrer do diálogo, foi sendo minimizada. Inclusive, fluiu espontaneamente, e 

quando olhamos o relógio, já tinham passado 60 minutos de diálogo. 
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Em geral, a narrativa foi marcada pela receptividade, transparência e 

cordialidade de ambas as partes, pois tudo fluiu naturalmente sem nenhuma 

interferência, e dentro do prazo previsto no cronograma.  

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Joana aprovou o texto final via e-mail para a publicação da sua 

narrativa. 

 

 

“Nasci em São Paulo. Minha formação é Comunicação Social. Fiz Pós-

Graduação em Análise em Projeto de Sistemas e depois Especialização em 

Informática em Saúde. Trabalhei por mais de 20 anos na área de Publicidade e 

Propaganda. Mas, num determinado momento, houve a oportunidade de começar a 

atuar na área de Educação em Informática na área de Saúde aqui na Unifesp, no 

Hospital São Paulo. O objetivo do curso era a formação de docentes, discentes e 

funcionários na área de Informática na plataforma MS Office.  

Posso dizer que foi uma surpresa muito grande estar desenvolvendo todo um 

trabalho de educação dentro dessa área quando a informática estava iniciando. Os 

programas eram diferenciados e as pessoas estavam tendo o primeiro contato com a 

informática, mas a minha preocupação maior era com o aluno, como poderia e deveria 

verificar o seu grau de conhecimento antes de iniciar os cursos de tecnologia em 

saúde. Muitos alunos se identificavam com o programa que estava sendo ensinado, 

entendiam e interagiam com os demais alunos da sala.  

Na época, a diversificação de alunos era grande. Acabei tendo como alunos, 

pacientes da psiquiatria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e foi uma 

experiência muito gratificante, porque eles acabavam ensinando mais para mim do 

que eu para eles, no sentido de humanização.  

Quando tive a oportunidade de ministrar as aulas para a terceira idade, percebi 

que o enfoque era totalmente diferente e num dado momento, houve uma transição 

dentro da instituição, onde houve uma ‘miscigenação’ de alunos quanto às idades, 

onde todos ficavam na mesma sala. Ou seja, tínhamos pessoas da terceira idade e 

adolescentes, até que conseguimos focar todo o ensino só para as pessoas da terceira 

idade.  
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Essa experiência foi muito importante, porque foi onde observei a interação dos 

adolescentes, o respeito deles para com as pessoas da terceira idade, e isso foi muito 

importante! E a mesma coisa foi a gratificação do pessoal da terceira idade em receber 

esse respeito, carinho dos adolescentes. Com isso, nessa interação entre eles, 

aconteceu uma quebra de paradigmas em relação ao acesso à informática em saúde.  

A transição para as pessoas da terceira idade foi um momento especial. Elas 

começaram a ter aulas com os jovens alunos de enfermagem e medicina. Percebi que 

a partir desse instante iniciou-se todo um trabalho de humanização por parte desses 

alunos acadêmicos. 

Outro momento muito importante foi quando eu deixei totalmente de ministrar 

essas aulas presenciais e fui começar a mexer um pouco com E-learning (Educação 

a Distância - EaD). 

Como que eu vejo tudo isso hoje em dia?  

Eu acho que a informática é uma ferramenta muito importante nesse trabalho 

de humanização em saúde, porque ela agrega todas as idades, e se bem trabalhada, 

bem colocada, consegue-se fazer um trabalho focado onde há troca de informação, 

de carinho, de cooperação, de respeito e receptividade, e isso é muito grande, muito 

grande mesmo! 

Eu me encantei muito com essa parte da educação em saúde, porque acredito 

que é um momento que deve ser investigado e fomentado, tanto é que podemos 

verificar trabalhos científicos sendo realizados no mundo todo demonstrando 

resultados positivos quanto a esse assunto. Acredito sim, que devesse levar isso 

adiante e colocar em prática sempre, pois trará bons resultados. 

Para falar a verdade, nem eu sei como se deu essa afinidade com a educação, 

porque nunca tinha dado aulas antes. Eu trabalhei muitos anos em Publicidade na 

área de Criação. Tinha muito contato com os clientes. Na maioria das vezes era 

preciso explicar as etapas de criação dos produtos. Foi num momento de cansaço, 

depois de muitos anos na área, fazendo sempre a mesma coisa, que a oportunidade 

da mudança apareceu e acabei ingressando aqui na instituição na área da educação 

tecnológica em saúde na Unifesp. Como sou muito curiosa acabei me identificando 

com a função e comecei a desenvolver os trabalhos, dar as aulas, e o que mais me 

deixou contente e me incentivou a dar continuidade a esse trabalho era a resposta 

positiva que obtinha dos alunos. 
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Procurava sempre explicar para os alunos o porquê de estarem aprendendo e 

a importância que isso teria para o futuro deles. E não somente chegar na sala de aula 

e dar as matérias, para depois eles decidirem o que fazer. Muitas vezes, eu tinha que 

gastar 15 ou 20 minutos do início da aula, tentando baixar a adrenalina deles antes 

da aula, pois muitos vinham dos departamentos sobrecarregados pelo trabalho e não 

conseguiam se concentrar. Eu tinha que primeiro fazer um “trabalho psicológico”, 

bater papo, rir um pouco para descontrair, e aí sim, deixar a aula fluir. Com isso, ao 

final do curso, tinha a “acreditação” das pessoas, tanto das que nunca tinham tido 

contato com a informática quanto, até mesmo, daquelas que estavam defendendo 

mestrado e doutorado.  

Era uma época em que não havia muitas pessoas para digitar seus trabalhos 

de conclusão de mestrado ou doutorado, então, precisavam aprender para poder 

digitar no Word, usar as planilhas do Excel, fazer uma apresentação no PowerPoint.  

Muitos ainda sofrem com esse tipo de problema “o medo”, ou seja, temem em 

mexer em uma ferramenta desconhecida e questionam até que ponto tudo isso vai 

ser bom para o próprio aprendizado, ou para o seu dia a dia no trabalho. É a questão 

do estranhamento: “até onde posso ir?” 

Daí, surge a necessidade de fazer primeiro esse trabalho com eles, de 

preparação, para depois começar a aula propriamente dita. Muitas vezes, isso era 

constante, quando era uma aula de apenas uma hora, já se perdiam esses 15 minutos 

e tinha-se que ganhar tempo na metodologia. As aulas não deveriam passar de duas 

horas, senão não conseguiriam assimilar o conteúdo.  

Como eu desenvolvia esses trabalhos?  

Esses trabalhos eram desenvolvidos de forma interativa, por exemplo, tentava 

ensinar a matéria utilizando assuntos relacionados com o seu trabalho, estudo, 

cotidiano ou com algo que iria usar de forma útil na sua vida.  

Eu acho que o aprendizado na forma de E-learning não deixa de humanizar.... 

Acho que isso é uma coisa que, se bem aplicada, você vai ter os mesmos resultados 

que o curso presencial. Mas você tem que saber usar a ferramenta de forma correta, 

para que também o aluno não se desmotive ao longo do treinamento. 

Podemos trabalhar a carga horária fechada ou deixar em aberto, porém, você 

vai ter que trabalhar com os prazos bem determinados para fazer um curso dentro de 
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um período fixo. Depois, fazer uma avaliação para ter um feedback se o aluno 

assimilou ou não o conteúdo do curso.  

Eu acho que no E-learning consegue-se trabalhar a responsabilidade do aluno 

perante o curso. Eles precisam estar presentes no treinamento, isto é, fazer pelo 

menos meia hora por dia. Terão que acessar a plataforma, até se tornar rotina. Senão 

as coisas se perdem também. Temos hoje alguns alunos e outros funcionários que já 

estão no processo de nível mais avançado no uso dos aplicativos...  

Seria interessante trabalhar os textos, e até poderia se pensar em jogos 

grupais, na Gamificação, para ver até aonde eles conseguiriam assimilar os 

conteúdos. Acredito que a Gamificação traz bônus, e isso teria que gerar algum 

incentivo, uma motivação para eles participarem até o final do curso. Já para os 

mestrandos, doutorandos e os residentes, isso poderia contar como atribuição de 

notas, e cada vez que eles participassem, receberiam uma pontuação. 

Para as pessoas que possuem certa dificuldade ou resistência com esse tipo 

de método tecnológico de ensino, na minha concepção, poderia ter um bate-papo 

presencial antes do início do curso, para explicar como acessar a plataforma, mostrar 

os benefícios do ambiente virtual, para depois incentivar a participação on-line. Só 

jogar o conteúdo não funciona!  

Tem que haver a preocupação e certa responsabilidade com os dados, até 

porque nós da Unifesp somos uma instituição de ensino séria, comprometida e 

responsável. Precisamos ficar atentos com suas escritas. Até aonde poderão ir com 

essas informações? Até onde os dados institucionais estarão visíveis e abertos ao 

público? Tudo isso precisa ser bem pensado para incentivar a aderência a esse novo 

modelo de ensino ativo e tecnológico em saúde. Penso que na educação a distância, 

o ideal seriam os grupos de alunos que poderiam ser compostos por vinte pessoas 

para poder dar um suporte on-line satisfatório.  

Desta forma, podemos trabalhar a humanização, pois humanizar, para mim, 

significa ouvir o outro. Atualmente, vejo que as pessoas estão com muita pressa e não 

estão mais conseguindo ouvir o outro. Muitos não estão conseguindo mais ter tempo 

com o outro, sinto que falta uma sequência de raciocínio, isto é, não sabem se 

expressar. Acho que tudo é uma consequência da pressa.... Eu tenho que fazer isso, 

tenho que cumprir aquilo.... Essa correria faz com que você perca aquele contato com 
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as pessoas. Mas você tem que ter essa interação com o outro, precisa ter essa 

empatia.  

Empatia acho que é a palavra mais certa! Fazer com que o outro lado receba 

bem as suas informações e interaja com você e com aquilo que você está 

transmitindo. A comunicação é um processo muito valioso, e, muitas vezes, na pressa 

as pessoas se fecham, criam resistências e não conseguem ouvir.  

Eu estava lendo um artigo onde uma médica comentava a parte da informática 

dentro do consultório médico: “Até que ponto o médico ficar olhando para a tela do 

computador e não para as pessoas é humano?” Complicado, pois para o paciente que 

está sendo atendido gera uma incerteza, até mesmo uma desumanização. Pois, o 

médico está, muitas vezes, em frente ao seu computador e não olha nos olhos do 

paciente.  

Acredito que o médico terá que saber dosar esse momento tecnológico dentro 

do consultório, pois a entrada das informações no prontuário também é importante 

para ambos. O paciente quer ser ouvido, respeitado e, às vezes, não entende a 

importância do processo de informatização. Como também pode sair de uma consulta 

frustrado por não se sentir acolhido e olhado. Talvez, o médico poderá utilizar um 

computador com telas menores. Até os exames médicos são gravados em CDs e não 

mais impressos, por conta da questão econômica e de sustentabilidade.  

O ambiente virtual é algo muito novo, e tudo que é novo causa resistência. Além 

de ter outros aspectos envolvidos, por exemplo, a questão cultural, medo de se expor 

e ser criticado, insegurança em escrever errado o português, ou citar um pensamento 

teórico de forma crítica. 

Acho que o tutor, o coordenador do curso on-line, terá que ter uma percepção 

do nível da turma. Nesse momento, ele até pode chamar o aluno para conversar de 

modo virtual com ele em particular e verificar qual é a dificuldade que o aluno está 

encontrando. E é exatamente isso, ainda existem pessoas com medo da exposição. 

E será que o aluno conseguirá escrever ou dizer o que realmente pensa no ambiente 

on-line? E como será isso para o outro que recebe essa mensagem?  

A educação tecnológica é algo novo.  Todas as outras pessoas irão ler e ouvir. 

Até porque ficará tudo documentado, registrado na plataforma. Outro problema, é que 

existe a questão dos direitos autorais e de imagem. E o que vão fazer com a imagem 
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do tutor em um vídeo? Vão colocar no YouTube e “viralizar” na internet? Entre outras 

preocupações e dúvidas que poderão gerar certo incômodo e desconforto.  

Tudo isso gera um valor que precisa ser mais preparado. E para trabalhar todas 

essas questões, requer esforço. Tudo isso dá trabalho, preparar a pessoa para o 

desconhecido! É algo novo e requer tempo, dedicação; e as pessoas não têm tempo 

nem paciência para aprender.  

Outra questão importante é o plágio. Acredito que antes de iniciar qualquer 

curso a distância é importante o aluno ter contato com materiais onde ele possa ter 

acesso a informações sobre a questão do plágio e ética. Pois ainda hoje, os alunos 

acabam copiando textos de outros autores e não se importam em colocar a fonte de 

onde tiraram o assunto. Isso é constrangedor a partir do momento que outros verificam 

que o texto não é da própria autoria do aluno. É importante haver a conscientização 

na utilização desse material por parte dos alunos.   

Como podemos nos aproximar de uma pessoa que a gente não conhece no 

ambiente virtual?  

Tem que ser de uma forma formal. Isso é uma regra de etiqueta, é uma 

consideração que todo mundo tem que ter. Você não vai conversar com as pessoas 

de maneira informal, ou escrever para ela de forma abreviada em um curso on-line a 

distância. Acho importante você não começar uma conversa, sem antes fazer um 

cumprimento! Todo cuidado tem que haver nesse momento, pois você está dentro de 

uma plataforma acadêmica, tem que saber interagir com docentes e outros colegas 

do curso. Ainda vejo falhas em muitos lugares. 

O Skype e o Hangout (Google) são ferramentas muito úteis. Atualmente, em 

seleção de empregos, especificamente na área de recursos humanos, utilizam-se 

videoconferência para fazer entrevista. Como também, usam-se videoconferências 

para fazer atendimentos psicológicos desde que tenham autorização do Conselho 

Regional de Psicologia (CRP).  

Agora, há pessoas que realmente preferem aulas presenciais, mas que 

também podem estar na sala de aula presencial gravando tudo o que o professor está 

falando. O fato de ele estar utilizando um recurso tecnológico, não significa que vai 

ser igual ao ensino a distância, pois ele está gravando aula, e isso é diferente da 

gravação de um tutorial profissional e qualificado. Para mim, a plataforma educacional 

E-learning é válida! 
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Seria interessante o professor que irá ministrar o curso, ter antes uma relação 

dos nomes dos alunos, pois, quando você se inscreve no curso on-line, existe uma 

pré-seleção. Geralmente, é feita uma avaliação inicial, com o intuito de verificar o nível 

curricular de cada participante. O coordenador do curso tem acesso a essas 

informações. Dependendo de como a pessoa respondeu o formulário, quando a 

pessoa envia esse questionário respondido, a plataforma gera uma planilha com 

dados estatísticos do perfil da turma.  

Acredito que se deve aplicar uma avaliação continuada ao final de cada módulo 

de educação a distância, assim teremos o feedback se aquele grupo de alunos 

conseguiu ou não ter um aprendizado do curso. No caso dessas avalições on-line, 

você determina o tempo para que os alunos respondam as questões da avaliação. 

Dessa forma, os docentes saberão se o aluno sabe ou não a matéria.  

Quando o objetivo do curso for acadêmico, no qual o Ministério da Educação 

(MEC) está envolvido no processo avaliativo, então, você terá que ser mais rígido 

nessa avaliação. É importante definir os prazos, ou seja, o aluno precisará respeitar 

os limites e regras. Com essas plataformas de educação a distância, conseguimos 

prever o tempo de execução das tarefas, até porque, tem aluno que fica conectado a 

outro computador ao mesmo tempo para pesquisar a matéria dada.   

Outro exemplo, acontece também de o aluno deixar o computador ligado na 

plataforma e estar desenvolvendo outras tarefas paralelas. Dependendo do ambiente 

de ensino, você não consegue enxergar se o aluno está acessando ou não o material 

de ensino, se mudou de página, ou se ele está lendo outro artigo, se foi para outra 

ferramenta, eu não sei se o Moodle faz essa verificação. Recordo-me que, quando eu 

fiz a minha especialização em tecnologias da saúde, usamos o sistema educacional 

Moodle. Mas o que lembro era que ele mostrava a estatística de dias e horas de 

acessos.  

Muitos alunos gostariam de que o mestrado fosse EaD, por não terem tempo 

ou condições para fazer aulas presenciais em período integral. E há casos também 

em que o aluno comparece nas aulas presenciais, mas o professor não vem, então 

por que não fazer um mestrado EaD?  

Para o aluno avançar para o próximo módulo on-line, precisará ter cumprido 

todas as tarefas e avaliações determinadas pelo curso. Caso contrário, os módulos 

seguintes ficam indisponíveis até o término do módulo atual. É preciso também ter um 
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prazo determinado de acesso que marque o começo e término dos módulos. Esse 

formato de ensino passa seriedade, credibilidade, para não se tornar um curso livre a 

distância.  

Em todo curso há uma diferença entre o grau de conhecimento de cada aluno, 

porque tem pessoas que são mais curiosas, outras nem tanto. Ou seja, há pessoas 

que se arriscam mais e outras menos. Acho que os jovens se arriscam muito, e não 

demonstram medo; já pessoas mais velhas têm medo de perder os arquivos no 

computador. Bem, é isso!” 

 

4.3.2 2ª Entrevista - Andreia: “Permitir Ser!” 
 
Conforme a descrição no caderno de campo, no dia da entrevista, a enfermeira 

Andreia estava feliz, motivada, alegre e disposta a narrar sua história com satisfação 

e orgulho!  

A colaboradora comentou que atua em curso técnico de enfermagem numa 

instituição particular em São Paulo. 

Andreia afirmou que estava se sentindo totalmente honrada em descrever a 

sua própria trajetória na área da educação em saúde. 

A pesquisadora estava envolvida nesta escuta, pois o relato da Andreia era 

cheio de afetos sobre a sua vida pessoal e acadêmico-profissional. 

Havia, naquele encontro, paixão ao narrar a escolha docente. Ao relatar os 

seus encantos e desencantos, ao longo da sua trajetória, era comovente perceber o 

brilho no seu olhar, a expressão corporal, a mudança no tom de voz, entre outras 

emoções despertadas em ambas (tristeza, felicidade, angústia, choro, sentimento de 

vitória e dor).  

Durante a entrevista, foi notório que, quando a colaboradora se recordava das 

marcas do passado, apareciam no momento presente (aqui-agora) a atribuição de 

novos sentidos e significados (ressignificação das lembranças). E quando olhamos no 

relógio, tinha passado uma hora e dez minutos de conversa que fluiu satisfatoriamente 

numa biblioteca pública silenciosa.  

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Andreia aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua 

narrativa. 
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“Bom, vou pensar por onde vou começar a contar a minha história... Acho que 

essa área da educação sempre fez parte da minha natureza, antes mesmo que eu 

soubesse. É como se eu já fosse educadora, mas não com uma formação. Isso desde 

a mais tenra idade que eu me via quando criança, brincando de escolinha, pois tinha 

uma lousa em uma das casas alugadas em que fui morar com os meus pais. Aquela 

lousa foi um presente! Porque eu ficava na escola de manhã e brincava de professora 

à tarde, pois sempre gostei desse universo da escola e leitura. Quando tinha 

seminários na escola, gostava muito de participar.  

Um evento que me marcou muito foi quando eu tinha 12 anos e que uma 

professora de ciências pediu para que nós escolhêssemos um tema e 

apresentássemos para a classe. Lembro que tive uma desenvoltura muito grande e 

tinha somente 12 anos de idade! Peguei um recorte de um jornal que falava sobre a 

bactéria Enterococcus, pedi para que um dos meus irmãos tirasse xerox para fazer o 

recorte da imagem e dei uma cópia para cada aluno da turma. Lembro que estudei 

muito sobre aquilo, principalmente no dia da apresentação, expliquei na lousa, e a 

professora ficou muito encantada, até recebi seu feedback positivo.  

Na reunião de pais, a professora foi conversar com minha mãe sobre o meu 

destaque. Acho que foi a partir desse incentivo que busquei estar envolvida nessas 

questões educativas, como por exemplo, nas feiras, nos seminários, oradora da turma 

e outras questões. Tudo isso me despertou para fazer Pedagogia, porém o que 

aconteceu... 

Como foi a minha formação? 

Sempre estudei em colégios particulares, pois a minha família sempre teve 

boas condições de vida, muito bacana. Mas em determinado momento meu pai faliu 

e eu teria que parar de estudar o colegial em escola particular. E o meu pai me disse: 

“Filha! Não será possível continuar pagando a escola e você vai ter que ficar 

esse ano parada, sem estudar!” 

Isso para mim era inadmissível! E eu disse para o meu pai: 

“Pai, irei para escola pública, porque eu não vou parar de estudar!”  

E sabe o que aconteceu? 

Eu morava no Interior e me matriculei num curso gratuito técnico de 

enfermagem no bairro perto de casa. Era uma escola da Unicamp chamada Cotil, uma 

das melhores escolas profissionalizantes da cidade. Aproveitei para fazer o colegial e 
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terminei com uma profissão. Tinha também outros cursos como Mecânica, Edificações 

e Enfermagem.  

Foi uma descoberta a enfermagem na minha vida, de repente me olhei com 17 

anos e já formada como técnica de enfermagem. Mas não podia exercer, pois tinha 

que esperar completar 18 anos para atuar na área. Foi dessa forma que criei a minha 

independência para ajudar meus pais financeiramente.  

E a questão do sonho da Pedagogia ficou em segundo plano, até pensei que a 

enfermagem me daria mais possibilidades e tudo mais. Cheguei a pensar que seria 

possível ser professora dentro dessa área. Trabalhei por quatro anos como técnica de 

enfermagem até concluir a graduação de Enfermagem. 

Em seguida, logo consegui um emprego como enfermeira. E com apenas um 

ano de experiência no hospital, a minha supervisora colocou uma pessoa na minha 

equipe e pediu para que eu explicasse todo o trabalho, isto é, que treinasse a 

enfermeira nova. Nisso eu montei todo um script de tudo o que aquela enfermeira teria 

que aprender, expliquei tudo o que iria fazer a cada dia com ela. Minha supervisora 

ficou encantada e colocou o meu setor como referência para fazer todo o treinamento 

dos profissionais iniciantes. Fiquei responsável por essa recepção, isso já no primeiro 

ano de trabalho no hospital.  

O meu papel sempre foi além de enfermeira, ser educadora com o paciente, 

familiares e equipe. Fazia planejamento de alta, educação para os pacientes terem 

alta. E depois, com o tempo, trabalhando, o hospital cresceu e montou um serviço 

grande de educação continuada. Foi nos dois últimos anos como enfermeira desse 

serviço que fiquei responsável pelo treinamento admissional e educação permanente; 

tudo isso com a equipe de enfermagem.  

Quando eu já tinha um ano de formada, em 2005, a minha amiga que 

trabalhava como coordenadora da enfermagem me disse que estava precisando de 

professor no curso técnico da Cruz Vermelha e lembrou-se de mim. No primeiro 

momento fiquei assustada, porque era recém-formada, não tinha preparo para isso. 

Uma coisa é você ser recém-formada, outra coisa é ministrar aulas. Ela me incentivou 

muito!  

A docência era algo que eu imaginava distante, era uma projeção para o final 

da carreira, depois de acumular muitas experiências na área. Era um sonho, um ideal, 

muito longe, e que exigia muito esforço, dedicação e preparo.  
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Fiz a pós-graduação em obstetrícia. Pensei: “vou ser a fera da obstetrícia, para 

depois ser professora”. Eu colocava essa meta distante, porque não me sentia 

preparada, e não sabia se era o momento certo em minha vida. Então, eu fui dar aulas 

na escola da Cruz Vermelha no período de dois anos. Foi difícil, bem difícil ser 

professora! Apesar de gostar do ensino e ter essa facilidade, não me sentia ainda 

preparada... 

A primeira turma tinha 60 alunos. Desesperada, olhava para a sala e era muita 

gente! Eu era nova e estava no processo de formação. Acho que os professores do 

curso técnico me influenciaram muito durante o meu amadurecimento como pessoa, 

adolescente, profissional, mulher e docente.  

Eu tinha professores de referência, como a Rosângela Matias, pensava que 

queria ser igual a ela. Assim, lecionei nesses dois anos e depois eu desejei voltar a 

estudar e fazer especialização. Mas não tinha como manter os dois trabalhos. Não 

era o meu momento. Financeiramente, tomei um choque! Sempre tive a educação 

como um sonho! Não pude ser direto educadora, tive que ser primeiramente 

enfermeira para depois lecionar. Idealizei demais o ensino e a docência; e acabei me 

frustrando! 

Outro fato marcante foi o meu primeiro pagamento.... Naquele dia, quando sai 

da escola, entrei no ônibus, sentei-me no último banco chorando e olhei para o meu 

pagamento por aquelas aulas.... Até me emociono quando lembro, porque tiveram 

alguns descontos e foi muito frustrante! O meu choro não foi pelo valor! Eu tinha me 

esforçado, era o meu trabalho aquelas aulas. Por um momento cheguei a pensar que 

não poderia viver apenas disso! Pensei que eu nunca poderia ser somente professora. 

Como poderia sobreviver e pagar as contas? 

Na época eu já era casada e meu marido tinha um salário mais fixo em casa. 

Foi como se meu mundo tivesse desmoronado, tudo que eu tinha idealizado como 

projeto de vida para ser docente, enfim. Por um momento, tive que deixar a docência 

de lado e ir estudar focada na enfermagem. Mas a coisa da educação sempre 

aflorava... 

Até cheguei a trabalhar no serviço de educação continuada, mas voltou muito 

forte essa coisa da educação na minha vida. Cheguei ao ponto de ser mais 

apaixonada pela educação do que pela enfermagem! A enfermagem hoje é algo que 

domino, mas não é a minha razão de ser! Não sei se você me entende.  
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No último ano do hospital particular em que trabalhei, fiquei por 11 anos, estava 

infeliz porque estava na área de educação continuada, embora não fosse o que eu 

queria. O meu maior desejo era ser professora! Isso começou a me desgastar muito, 

e até adoeci psicologicamente. Não cheguei a entrar em depressão, porém já tinha 

perdido o brilho!  

Aquela educação na qual eu trabalhava, a educação continuada do hospital 

privado, não era o que me fazia feliz! A questão do ensino é uma razão de ser, e não 

tem que ser um produto ou uma coisa mecânica. Era muito vertical a relação 

institucional, de cima pra baixo. Tinha que oferecer um treinamento de tal coisa, mas 

quem disse que isso era a necessidade das pessoas? Nem eu e nem as pessoas 

queriam estar naquele treinamento. Eram as chefias que queriam tal tipo de 

treinamento. Não era essa educação que eu queria! Por exemplo, tinha que oferecer 

um treinamento técnico para aprender a avaliar a dor do paciente. Mas no fundo eles 

estavam preocupados com o cateter novo que tinha surgido no mercado. As pessoas 

questionavam se o treinamento era sobre a dor do paciente ou cateter novo. Essa 

proposta de TER que fazer isso ou aquilo, já não estava mais me satisfazendo. Penso 

que isso é um modelo de educação corporativa, reprodutora de técnicas.  

Comecei a adoecer, pois na época meu marido estava desempregado e eu 

ganhava um salário muito bom. Inclusive tinha sido promovida como responsável 

técnica do serviço de educação continuada em enfermagem e fui cada vez mais me 

distanciando do que queria. Era como se fosse uma sentença, pensava: “como vou 

sair disso?” Precisava manter a casa, mas também, não estava feliz fazendo isso e 

não me via naquele lugar! Parecia que estava usando uma “mala” que não era minha! 

Sabe? Como se eu usasse uma “mala” de número 46 e estava me forçando a usar 

número 38! Sabe aquela calça desconfortável? Não era minha “mala”, não era o que 

eu queria!  

Teve uma época que a gerência de enfermagem sugeriu para usarmos 

metodologias ativas por determinação do RH (Recursos Humanos). Isso na empresa 

que é um hospital particular de grande porte, inclusive, é considerado um dos maiores 

da América Latina, chamado Beneficência Portuguesa, daqui de São Paulo. O setor 

de enfermagem tem 2.500 funcionários e esse serviço no qual eu estava aumentou. 

Comecei na equipe sozinha e depois foram contratadas mais sete enfermeiras 

assistentes, então, eu dava treinamento e ainda ficava como supervisora dessas sete 
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pessoas. O RH decretou para utilizarmos as metodologias ativas. Era um modismo, 

estava na moda, isso aconteceu em 2015, bem recente.  

A princípio, fiquei encantada com a ideia das metodologias ativas. Em paralelo, 

fui buscar formação acadêmica, fiz licenciatura para poder voltar a lecionar no curso 

técnico de enfermagem. Fui planejando todo o caminho da educação porque queria 

focar na docência. Meu sonho sempre foi ser professora. Com isso, vivenciei um 

estágio com metodologias ativas e fiquei encantada. Então, quando o RH do hospital 

comentou sobre isso, fiquei motivada. Já imaginei a participação das pessoas falando 

o que pensam nos treinamentos, imaginei outro modelo de gestão que não fosse 

vertical, de cima para baixo, grupo de ensino menor, e não foi nada disso!   

Eles achavam que metodologias ativas significavam apenas fazer com que as 

pessoas se mexessem de forma mais dinâmica, agitada, e ainda assim, colocando 

cem colaboradores num auditório onde as cadeiras são fixas para fazer uma coisa 

lúdica, tipo estourar bexiga ou ginástica laboral! E pensei: “isso não é metodologia 

ativa!” Isso começou a me deixar muito mal como supervisora de uma equipe de 

enfermagem. Precisava vender esse peixe para minha equipe, mas por outro lado, 

como vender tal ideia se eu estava insatisfeita com tudo isso!?  

Conversei com o meu marido e disse que não dava mais para continuar. Estava 

sofrendo demais, cheguei a me sentir como se fosse uma prostituta que se vende por 

dinheiro! Não estava feliz! Não acreditava naquilo que estavam me impondo! Quando 

eu tomei a decisão de sair!  

Foi um momento muito penoso, em que meu marido me apoiou. Engraçado, 

né? Parece que a roda da vida gira quando você toma uma decisão! Não sei te explicar 

se é Deus ou Universo! Mas lembro que na semana em que tomei a decisão de pedir 

para sair do hospital, tudo aconteceu!... Fico até constrangida, mas vou te falar a 

verdade do que de fato aconteceu naquela ocasião... 

Diante dessa insatisfação com o hospital, comecei a confrontar o RH, com a 

gestão do hospital por não acreditar nessas coisas. Falava para o meu marido que 

queria pedir as “contas” do hospital. Mas ele questionava os 11 anos de experiência 

nesse hospital, até porque ganhava muito bem! Lembro que na época, tínhamos 

acabado de comprar apartamento. Lembro que passei um fim de semana que foi um 

marco na minha vida. Fiz como se fosse um retiro. Lembro que comecei a ficar sozinha 

naquele sábado, porque meu marido tinha saído. Lembro que comecei a escrever; 
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escrever sobre a minha vida: quem eu era? Em que eu acreditava? Quais eram os 

meus ideais? O que eu queria para minha vida?  

Pensei que o problema não estava em mim, mas aquele lugar também não era 

o problema. No entanto, não tinha casamento com o hospital! Comecei naquilo, 

naquilo de pensar em tudo, e te digo que o pior lugar para se estar é o lugar da dúvida! 

E finalmente tomei uma decisão. Tudo isso aconteceu em um fim de semana, e ainda 

no domingo fiquei muito introspectiva.  

Na segunda-feira, lembro que conversei com meu marido e assumi a decisão, 

e resolvi pedir as minhas “contas” do hospital. Acreditei que tudo iria dar certo! Você 

pode achar que é loucura ou preocupação. Até minha família achou uma loucura! Mas 

eu precisava fazer isso por mim! Meu marido percebeu o meu sofrimento e me 

orientou a distribuir currículos. Decidida eu resolvi pedir as “contas” na quarta-feira. E 

o que aconteceu?  

Na quarta-feira, lembro que não consegui dormir direito naquela noite, porque 

eu não sabia como iria acontecer. O RH me chamou para termos uma conversa. Fiquei 

surpresa e pensei: “será que era o que eu estava também pensando?” E o RH 

comunicou a minha demissão! Foi no mesmo dia em que decidi pedir as minhas 

“contas” no hospital.  

Eu recebi R$ 70 mil de rescisão!  

Liguei para o meu marido não acreditando no que tinha acontecido! Era um 

misto de alegria! Isto foi algo que me marcou na vida! Quando eu decidi me posicionar, 

consegui finalmente respirar!  

O meu marido já tinha deixado o ramo do direito de lado, com isso, ele retomou 

e concluiu os estudos em direito, passou na prova da OAB, foi contratado por um 

escritório bacana de advocacia e começou a ganhar dinheiro, tudo começou a fluir! 

Ele estava prosperando, e logo pensei que era também o meu momento de respirar, 

depois de ter passado seis meses “sabáticos”.  

Fiz uma disciplina em educação na USP1 como aluna ouvinte, estava decidida 

a prosseguir e era isso que eu queria. Sempre desejei a área da educação. Pensei 

em entrar em contato com a Cruz Vermelha, estava decida a voltar a dar aulas no 

curso técnico de enfermagem. Nesses seis meses, montei um projeto de mestrado 

 
 
1 Universidade São Paulo 
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em educação, olhei o edital do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS/Unifesp), e passei na seleção. Logo na primeira aula no CEDESS, 

voltei para a Cruz Vermelha. Tudo, tudo foi se encaixando! Estes foram os marcos 

mais importantes na minha vida! 

Nesse último ano, estive muito focada ministrando aulas no curso técnico de 

enfermagem da Cruz Vermelha de forma apaixonada! Recebi um renovo! Enfrento 

muitas dificuldades... Acho que nunca recebi tão pouco, trabalhando muito e tão feliz! 

Estou passando por um momento de formação, é um período formativo. Escolhi isso. 

E o dinheiro que recebi me deu uma folga para respirar. Escolhi me dedicar ao 

mestrado e me dar a possibilidade de ganhar menos. Penso que o dinheiro é 

consequência e as coisas irão dar certo!  

Hoje eu tenho mais confiança e orgulho da minha decisão! Tenho hoje um 

retorno muito positivo dos alunos, pois já estou trazendo algumas práticas inovadoras 

para a sala de aula, como exemplo, as metodologias ativas.  

O que aconteceu? 

Quando dei aula em 2005 e 2006, guardei todo aquele material das aulas, 

porque sabia que em algum momento eu iria retomar e reutilizar, isto é, tinha certeza 

de que seria professora. Peguei meu maleiro, uma mala cheia de materiais da 

enfermagem e comecei a olhar cada material. Percebi que todo aquele material era 

um lixo! Como fui professora com aquele material? Eram transparências ridículas! Nós 

mudamos e evoluímos! 

Quando fiz a minha licenciatura, foi numa escola técnica de enfermagem dentro 

do hospital que trabalha com metodologias ativas e foi uma desconstrução total, 

porém era aquele modelo de ensino que sempre desejei. E pensei: “é justamente isso 

o que eu quero para minha vida!” Livros de Paulo Freire eu devorava, fiquei encantada, 

até fiz um diário com as minhas impressões sobre a teoria e me encontrei.  

Comecei a aprender, porque fiquei durante um ano nessa escola fazendo 

estágio da licenciatura, porque eu queria aprender essa metodologia ativa que tinha 

como base a visão do Construtivismo, visão sócio-histórica, Vygotsky, entre outros. 

Discutíamos a metodologia ativa da Problematização, Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), então todo o currículo era focado dessa forma. Achei tudo isso 

muito fantástico, podíamos falar de monitorização do paciente, hemodinâmica, 

cateterismo, sondas, tudo isso em pequenos grupos que subiam para UTI, porque a 
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escola ficava no subsolo. Os alunos mexiam no prontuário, olhavam para o paciente 

e depois desta aula prática, voltávamos para sala de aula para teorizar a vivência. 

Trabalhávamos muito com a Problematização, isso era muito forte, principalmente o 

Arco Charles Maguerez.  

Na minha licenciatura, nas aulas teóricas, eu aprendi mesmo quando tive a 

oportunidade de fazer estágio nessa escola técnica de enfermagem. Muitos casos 

eram situações problemas e isso me deixou encantada. É isso o que eu quero! 

Comecei a estudar mais e mais, fui fazendo disciplinas, fui fazer essa formação em 

educação no CEDESS, e percebi que não sabia nada! Por isso, entrei muito em 

conflito com as questões em educação continuada no hospital, porque tinha o viés 

corporativo, e isso não significava nada para mim!  

Agora tenho sofrido um pouco também nessa atual escola, de uma maneira 

mais amena, até porque tenho conseguido colocar os valores os quais eu acredito, 

porém é uma escola tradicional, conteudista, então, é uma escola técnica que se 

preocupa com as competências técnicas, que é o “saber fazer”, sendo 1.200 horas de 

teoria e 600 horas práticas de estágio.  

É um paradoxo, porque é mais focado nas questões teóricas do que nas 

práticas, e o curso tem duração de dois anos. Fico incomodada com a forma que esse 

curso foi estruturado. Tem coisas que são desprovidas de qualquer propósito, por 

exemplo, temos um plano de aula que é padronizado. Até consigo compreender, 

porque não somos funcionários da escola, ou seja, trabalhamos como horistas. Com 

isso, tem gente que vem para dar aula e faz o que quer sem preparo algum.  

De fato, foi a escola que padronizou o plano de ensino e não o professor. Hoje 

você tem que ir neste dia letivo e abordar tais assuntos. No meu caso, já aconteceu 

de pegar o plano de aula com 17 assuntos em um mesmo dia, sendo quatro horas-

aula. Lembrando que muitas vezes, são assuntos diferentes. Eu fiquei em conflito, 

porque assim, eles até te dão, de certa forma, uma autonomia para desenvolver esses 

temas durante a aula. Mas você tem que trabalhar obrigatoriamente esses temas.  

Comecei a ter dificuldades, porque tem algumas aulas que você tem que tratar 

dessa realidade, por exemplo, tem uma aula que precisamos falar sobre todas as 

documentações do hospital. Tem momentos que passo por cima de algumas coisas, 

outras mais superficiais, outras entram como lição de casa, textos complementares, 

leituras para quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento. Mas tenho sido 
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meio rebelde. Penso: “o que esse menino/essa menina precisa saber da profissão?” 

Por exemplo, ele precisa saber amarrar o sapato. A escola entende que ele precisa 

saber qual a história do sapato, a origem da borracha, o processo de extração da 

borracha, o processo de industrialização, origem do cadarço, até amarrar o sapato no 

final. É um monte de coisa e o objetivo de aprendizagem que é o mais importante, fica 

sempre para o final. Então, tenho feito isso, conto a história do cadarço, peço para 

que façam leituras em casa e focamos na prática. Demonstro o sapato e questiono a 

todos como devemos amarrar o cadarço.  

Tem uma questão paradoxal bem importante, a Cruz Vermelha foi criada em 

cima do direito humanitário internacional. Essa instituição começou em Genebra, 

Suíça, com o seu fundador suíço Jean-Henri Dunant. Ele foi fazer uma longa viagem 

e se deparou com os feridos da Guerra de Solferino. Eram mais de 40 mil soldados e 

ele voltou para Genebra, pois era comerciante, querendo fazer algo para ajudar. 

Portanto, a Cruz Vermelha surgiu a partir de uma questão humanitária reconhecida 

no mundo inteiro. A própria Cruz Vermelha representa saúde, na verdade, ela está 

representada pela própria bandeira Suíça invertida e representa território neutro. Essa 

instituição representa a origem das primeiras escolas de enfermagem. É uma escola 

centenária, que surgiu em 1909, sendo que o seu maior foco era preparar profissionais 

de saúde aptos para as guerras.  

No caso, o Brasil não tem histórico de guerra, então o foco está nos 

estabelecimentos em saúde. Existe uma concepção muito forte no ideal da filosofia 

da Cruz Vermelha.  

Por outro lado, o que eu vejo é que, apesar de ser uma escola centenária, ainda 

não existe um Projeto Político Pedagógico. Não conseguem ter clareza do que seria 

esse projeto pedagógico. Precisamos pensar que toda instituição precisa ter clareza 

da sua missão, valores, objetivos e visão.  

A sala de professores é um terror! Tem momentos que eu saio, não aguento, 

porque eu achei que não deveria mais ir para a sala dos professores. Eles criticam os 

alunos que acabaram de chegar ao curso técnico. E são alunos de, em média, 18 ou 

20 anos. Fiquei horrorizada com a seguinte frase: 

“Vocês já ouviram a história da professora que reprovou 28 alunos? Então, sou 

eu!” 
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O que mais vejo na sala dos professores são gargalhadas criticando os alunos. 

Eu ficava pensando e me perguntando como podem achar isso bonito ou engraçado. 

E sabe o que mais acontece? 

Tenho desenvolvido a minha pesquisa de mestrado no CEDESS nessa mesma 

escola onde trabalho e já passei por um momento de entrevista com os alunos. Eu 

perguntei a eles como eles se sentiam nesse processo de aprendizagem. E começou 

a se tornar recorrente a fala dos terrorismos e isso é assustador! Eles comentaram 

que alguns professores passavam a impressão de não estarem comprometidos com 

o ensino.  

Teve uma aluna que me disse: 

“Você sabe, né professora, que os professores comentam dos alunos na sala 

dos professores, não é? Falam que a minha turma é a pior. Existe preconceito com a 

gente!” 

Eu confesso que tive dificuldade para entender isso. As falas são recorrentes 

sobre o medo, o terror, a punição, a reprovação e os preconceitos. Não consigo 

entender tal postura! 

Fui para outra etapa da pesquisa de mestrado, onde comecei a observar as 

aulas dos meus colegas professores... 

Nossa, eu amo os meus alunos! Eu vejo o ensino como algo que vai transformar 

a sociedade, a vida das pessoas. Esses jovens estão querendo crescer, progredir, 

como pode alguém criticar ou tirar sarro? Eles querem aprender! A culpa sempre é 

dos coitados dos alunos! Fiquei horrorizada quando fui assistir às aulas! Teve um caso 

em que o professor era igual ao filme nacional “Tropa de Elite - Bope”, que foi gravado 

no Rio de Janeiro, estilo “pede para sair!”  

Fala-se de humanização na saúde, mas acontece a desumanização com os 

alunos durante a formação. Penso que não ensino uma plateia! Ensino pessoas! Os 

alunos criam expectativas em relação ao professor, e idealizam o professor como 

referência. Eu via práticas totalmente desumanas no ensino. Absurdo!  

Teve um professor que disse assim para o aluno: 

“Você fez o exame do pezinho? Porque você tem um pé na APAE (Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais)!” 

Com isso, os outros professores riam, davam gargalhadas!   
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Não acreditava que as pessoas estavam rindo disso. Escolho não participar 

desse jogo! Isso é fazer bullying com os próprios alunos! São práticas perniciosas, 

aliás, são práticas perversas! 

Presenciei práticas em que o próprio professor usava o conteúdo como 

ferramenta de poder para subjugar o aluno. Por exemplo, teve uma aula a que eu 

assisti, de farmacologia, os meninos acabaram de chegar do ensino médio, essas 

pessoas moram no extremo da zona sul de São Paulo, e o professor estava explicando 

sobre o remédio para o estômago chamado Omeprazol. Foi uma explicação 

totalmente técnica e difícil de ser compreendida... Seria mais fácil dizer que é um 

protetor gástrico para facilitar o entendimento da turma. Foi totalmente desumano, 

porque o professor falava assim para os alunos montarem uma tabela de 

farmacocinéticos porque seria cobrado na prova. E teve aluno que durante a aula, 

comentou com seu colega sobre o valor da dependência (DP) de R$ 1,2 mil, caso 

fosse reprovado, teria que pagar. Então, quer dizer, era o segundo dia de aulas e o 

aluno já se vendo reprovado no começo do curso técnico de enfermagem! 

São práticas desumanas, várias indiretas e sádicas... Onde já se viu, professor 

falando que o aluno é retardado? Porque ao falar que o aluno precisava ter feito o 

exame do pezinho e que o aluno tem um pé na APAE, é chamar de retardado na sala 

de aula. São práticas assustadoras do ensino em saúde...  

Eu não sou a melhor professora do mundo não! Não sou! Mas é que eu tenho 

um cuidado com eles. Penso que o aprender tem que ser gostoso, tem que ter 

liberdade para errar. O aluno está aprendendo a puncionar uma veia. Quando eu 

explico a parte técnica, nós brincamos, é algo lúdico e interativo. Tiveram algumas 

aulas de Simulação que eu verifiquei que o professor treinava o aluno dizendo de 

forma autoritária: 

“Você matou o paciente! Se fosse uma cena real, o paciente teria morrido!”  

O aprendizado se baseia no erro, não é assim, podemos falar com cautela, 

exemplo: 

“Gente, veja bem, se fosse o caso real, esse paciente teria vindo a óbito! Aqui 

é o momento de aprender, então vamos refazer o exercício”. Significa mostrar para o 

aluno que é possível fazer melhor. 

Existem as aulas nos laboratórios, por exemplo, tem a parte de anatomia, onde 

temos as peças anatômicas mesmo, e tem outro cenário no qual tem os manequins 
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que são direcionados para as práticas simuladas, chama-se de Simulação Realística. 

Está muito bacana essa questão de simulação! Tem uma professora fantástica que 

está fazendo adaptações nos manequins de forma muito realística, bem legal mesmo! 

Antes pedíamos para o aluno imaginar tal prática, por exemplo, imaginem que essa 

caneta parece uma sonda. A gente dava umas aulas assim, sabe? Hoje evoluiu 

bastante porque nos manequins existem dispositivos que funcionam, por exemplo, se 

precisar aspirar o dreno no paciente, conseguimos fazer no próprio manequim. Essa 

professora fantástica inseriu pontos nos manequins que parecem reais. Outro 

exemplo, o conteúdo do dreno, ela colocou corante, parece sangue de verdade no 

manequim, muito bacana, e funciona muito bem, e os alunos gostam muito!  

Por outro lado, você pode ter as melhores ideias, os melhores recursos, mas 

se a pessoa que está ali na frente, que é o professor, se ele próprio não compreender 

o porquê da sua prática docente, fica difícil. É necessário compreender a teoria que 

embasa a prática; isto é, qual é a sua leitura da visão de mundo e de homem?  

Temos tudo para fazer a simulação realística e tem professor indo para o 

laboratório para dar aula expositiva! Percebo que alguns professores, ainda, têm, de 

certa forma, resistência às metodologias ativas. Mas acho que não é só resistência. 

Tem professor que não entendeu o porquê deveria usar as metodologias ativas, ainda 

não entendeu o contexto, falta conhecimento. Os professores não estão prontos para 

utilizarem as metodologias ativas, por isso precisam ser treinados e desenvolvidos. O 

que me incomoda são os modismos das metodologias ativas. O professor não 

entende ainda o significado de o aluno ser protagonista do processo de aprendizagem. 

Se o professor enxerga o aluno como alguém zerado, sem conhecimento, desprovido, 

e o próprio professor se acha o detentor do saber, como essa pessoa com esse perfil 

vai trabalhar com metodologias ativas? Ele não entendeu o porquê da ferramenta. 

Precisa ser capacitado e treinado.  

Tem casos, em que o professor está tão acostumado com o conteúdo que ele 

domina que tem dificuldade em inovar. Os professores não estão preparados, eles 

precisam de entendimento desta proposta. Não estou falando de tecnicismo, por 

exemplo, posso pegar diversas técnicas de inovação na sala de aula, mas a minha 

postura permanece conservadora e tradicional.  



78 
 

 
 

Outro exemplo, teve uma aula que assisti, que a professora queria me 

impressionar com o uso das metodologias ativas; e usava a metodologia ativa como 

instrumento de punição e falava: 

“Olha vocês terão que pesquisar e me trazer uma pesquisa decente, pois vai 

valer nota e depois não reclama caso não passarem na prova. E para que serve o 

celular de vocês?”             

Ela dividiu a sala em grupos para fazerem pesquisas, deixando claro que quem 

não fizesse, seria prejudicado nas provas. Então, o professor pega a técnica e distorce 

o propósito para utilizar aquela estratégia. Está tudo distorcido em relação ao sistema 

de avaliação, alguns professores focam na nota somativa, pois ainda é um modelo 

conservador. Entendo que a avalição frente à formação do aluno é complicada! A 

escola entende que a formação deve seguir um modelo humanístico, só que não falam 

que a escola se preocupa com a formação do profissional crítico, reflexivo, e falam do 

desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes; porém o currículo é 

orientado para o conteúdo.  

Conforme o atual modismo das metodologias ativas, o povo começa a falar 

para fazer a simulação realística, depois mudam de opinião, agora vamos fazer estudo 

de caso, depois trocam para fazer a situação problema ou mapa conceitual, e o povo 

vai ficando desesperado!  

Os docentes querem implantar esse modelo porque estão sendo cobrados, 

querem impor esse tipo de ação, sem entender o porquê da ferramenta, por fim, 

continuam as avaliações valendo nota. A prova só mede uma fotografia do momento, 

nem mostra o conhecimento aprendido. Tem professor que reprova aluno por 0,2 

pontos. Qual o critério dessa avaliação tão precisa? É uma bagunça nesse sentido!  

Temos algumas capacitações pedagógicas que acontecem esporadicamente, 

por exemplo, a última formação pedagógica durou apenas uma hora. Nesse período 

a escola precisa passar os recados, falar a senha de acesso à informática, que mudou, 

explicar sobre o fluxo de matrícula dos alunos novos, então, resta apenas meia hora 

para a capacitação pedagógica. Lembrando que isso acontece a cada três meses.  

A pessoa responsável pela capacitação é gabaritada para oferecer esse 

serviço. Se fosse comigo, no lugar dela, eu já teria surtado! Ela é livre docente e presta 

serviços voluntários para a Cruz Vermelha para passar por isso. Uma vez, ela trouxe 

um texto mostrando a questão do ensino conteudista para trabalhar com os 
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professores. Mas não desenrolou. Percebo que tem pessoas estratégicas dentro da 

instituição, que poderiam fazer as coisas acontecerem, porém existe todo um sistema 

institucional que impede que isso aconteça!  

No caso da avaliação, teve um professor que foi trabalhar com estudo de caso 

com um aluno do último módulo do curso técnico. E toda turma foi mal nessa atividade. 

Ninguém conseguiu raciocinar e era no último módulo. O que foi questionado? Como 

os alunos eram aprovados em outros módulos anteriores, sendo que não tinham 

conseguido desenvolver o raciocínio para fazer um estudo de caso naquela disciplina. 

Praticamente a turma toda ficou para recuperação! Na verdade, para isso funcionar, 

todos os professores teriam que ter trabalhado antes com o estudo de caso e não na 

avaliação final. Como eu posso trabalhar todos os objetivos com o estudo de caso?  

Tem uma amiga que trabalha comigo que é professora e comentou comigo que 

ela enviou a prova para ser impressa na coordenação. O modelo da prova era para 

definir conceitos (o que são, quais eram etc.). A coordenação chamou sua atenção 

porque não tinha estudo de caso na prova. Ela pediu desculpas e reformulou a prova. 

Orientei que ela fizesse uma conversa com a coordenação no sentido de explicar o 

contexto. Por exemplo, se ela não trabalhou estudo de caso ao longo de três meses, 

como poderia cobrar esse tipo de raciocínio na prova, pois os alunos deveriam ter sido 

preparados para isso com antecedência e não apenas na hora da prova. Isso é 

incoerente, pois não houve um processo de construção coletiva do conhecimento com 

os alunos, e isso precisa ficar claro para a coordenação. Diante desse contexto, seria 

inviável colocar o estudo de caso na prova. Fica o TEM que fazer! 

Os alunos estão cansados, são aulas com 40 slides (Power Point) por aula! 

Tenho introduzido as metodologias ativas e os alunos gostam muito, muito mesmo! 

Alguns alunos me pediram para ensinar os outros professores colegas para fazer o 

mesmo com o intuito das aulas ficarem mais atrativas. Eles adoram! Tenho me 

surpreendido bastante, porque tudo isso faz sentido para mim! A minha prática é 

norteada por uma visão sociocultural, apesar de ministrar aulas numa escola 

tradicional. Sempre que eu posso, trabalho com as metodologias ativas não como 

técnicas, mas entendo que precisa fazer sentido para eles. Eles têm algo a construir 

e a dizer. Estamos construindo coisas maravilhosas em conjunto. Nós limitamos os 

alunos e eu tenho aprendido muito com tudo isso.  
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Outro exemplo, teve um dia em que levei um filme que tinha assistido com meu 

marido, resolvi levar para ser discutido em sala de aula. É um filme filosófico e tratava 

de algumas questões da bioética. Não posso subestimar os alunos e nem dizer que 

eles não irão compreender o filme de forma crítica. Fiquei surpresa com as reflexões 

que eles fizeram do filme. Tinha aluno que nem sabia falar direito, mas entendeu todas 

as questões filosóficas da bioética. Foram além de algumas coisas que nem eu tinha 

percebido quando assisti ao mesmo filme. Falta estímulo aos alunos!   

Outro exemplo, deixei livre a construção de grupos para desenvolverem 

seminários usando vídeos ou paródias. Surgiram coisas lindíssimas que me 

surpreendi e percebi que os alunos foram responsáveis. Tem sido um processo 

formativo. Estou fazendo mestrado em educação e vivendo tudo isso. Acredito que 

tenho transformado a minha prática de forma maravilhosa, mesmo tendo problemas e 

desafios...  

Entendo que precisa existir uma avaliação técnica, porque preciso mensurar o 

conhecimento, pois precisamos de uma nota numérica no final, mas isso tenho 

burlado um pouco... Todas essas participações, trabalhos, seminários, tenho dado 

notas. O que conversei com a coordenação foi em fazer a prova valendo cinco pontos 

e nas outras atividades vou dividindo as pontuações. Os outros professores já me 

julgaram, alegando que aprovo todo mundo. Eles tentam me boicotar, me rebaixar, já 

me falaram que parece que eu vivo num mundo cor-de-rosa, que os alunos são 

maravilhosos.  

Outro exemplo, eu mexo com artesanato... Tenho uma caixa em casa, uma 

maleta que contém um monte de coisas como tinta, pincel, linha, madeira, tecido, 

cartolina. Teve um dia, que eu levei esse material lúdico para a sala de aula. Nossa! 

Quando foi na hora do intervalo, a porta da sala de aula estava aberta, e os outros 

professores passavam no corredor e viram a minha turma desenhando, fazendo os 

tecidos, os recortes, colando os desenhos sobre derrame pleural. E tinha na sala do 

lado, com outro professor trabalhando o mesmo conteúdo. Sabe o que aconteceu? 

Alguns professores me perguntaram se eu estava dando aula para o primário!? Nesse 

dia a coordenadora veio falar comigo, porque estava tendo discrepâncias na forma 

em que os conteúdos estavam sendo trabalhados, pois todas as turmas precisavam 

caminhar juntas com o mesmo conteúdo e metodologias. Ela me pediu para não ser 

diferente! Eu disse para a coordenadora que tinha trabalhado o mesmo conteúdo, mas 
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de método diferente! Ela questionou novamente alegando que os alunos conversam 

entre si, e que ficaram comparando a didática diferente dos professores!  

Mas como pode querer me engessar?  O plano de ensino já está engessado! 

Quem elabora o plano de ensino não é a mesma pessoa que está em sala de aula. 

Então, eu monto minha aula em cima desse plano que já está construído. Agora, em 

que momento nós professores teremos maior autonomia para trabalhar isso? Estou 

rebelde!  

Outro exemplo, existe também o perfil do aluno considerado problema. Que 

não quer trabalhar em sala de aula. Mas o meu desagaste maior, não é com aluno, 

mas sim com o professor. Já cheguei a pensar que o professor usando as 

metodologias ativas teriam menos trabalho. Ao contrário, precisamos nos preparar 

muito mais para cada aula, o meu envolvimento é muito maior, porque eu acompanho 

todas essas atividades individuais e dou feedbacks, tenho me desagastado, pois 

demanda um tempo maior da minha dedicação. Então, esses alunos que não vão 

produzindo, tenho acompanhado individualmente, questionando e dando devolutivas 

por e-mail. Faço sugestões de como desenvolver a tarefa, relembro também na aula 

presencial individualmente. Percebo que esses alunos que não produzem têm uma 

autoestima rebaixada.  

As turmas iniciais têm em média 50 alunos, as turmas do meio do curso têm 

uns 20 alunos, e os que de fato se formam são, em média, 15, às vezes, unimos duas 

turmas numa única turma.  

Outro exemplo, sempre peço uma avaliação da minha disciplina para saber o 

que pensam sobre a minha metodologia, não é nem para a escola. Um dos alunos 

escreveu na avaliação das aulas que ele gostou de ser chamado pelo próprio nome e 

sobrenome e que eu lembro o nome de cada aluno. Pensei que fossem falar das 

metodologias ativas e das dinâmicas, mas falaram do básico, do simples, da própria 

relação interpessoal, falaram da atenção da professora, do contato por e-mail, além 

do contato na sala. Isso é humanização. 

Eles fizeram uma homenagem para mim, compraram flores, era o último dia da 

disciplina. Guardei a carta em que diziam que eu tinha marcado a vida deles! Achei 

que iriam falar do meu conteúdo teórico que tinha sido rico. Ou que sou exigente com 

os procedimentos e que cobro bastante a teoria. E não foi nada disso! Eles me falaram 

que irão levar para a enfermagem as nossas relações humanas humanizadas.  
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Os alunos relataram que aprenderam a chamar o paciente pelo nome, 

entenderam como deveriam se apresentar ao paciente. Tudo isso fazíamos no 

laboratório, mas eu nem percebia as minhas atitudes. Entendi que são os nossos 

valores que marcam o processo de aprendizagem e a vida deles. Pensei que eram as 

aulas e as metodologias ativas que tinham um peso maior, mas não! 

 Quando íamos ao laboratório, observava a vestimenta, maquiagem e 

sinalizava a importância da apresentação pessoal frente ao paciente, o uso do jaleco 

branco. Os alunos já iam próximo ao boneco fazendo os procedimentos da 

enfermagem. Conversam com os manequins como se fossem pacientes reais, 

trabalhávamos a comunicação, a forma de entrevistar o paciente. Coisas simples, que 

deram todo sentido e significado. Tenho aprendido muito, tenho acertado, errado, feito 

novamente, é assim. Penso que você deve ser fiel aos seus valores e crenças, àquilo 

que você acredita. Vale a pena viver e morrer por esses ideais de vida!  

Durante esta nossa entrevista, falei coisas do coração, me senti à vontade para 

me expressar. É engraçado que a minha história é uma metodologia! Vou me permitir, 

e ser uma militante da educação!” 

 

4.3.3 3ª Entrevista - Dalva: “Estamos sempre em processo de construção 
permanente!” 

 
 

Conforme o relato no caderno de campo, foi agendada inicialmente a entrevista 

com a pedagoga Dalva por e-mail, posteriormente, após a confirmação da entrevista, 

foram idealizados local, dia e horário adequados para obter uma melhor organização 

do encontro.  

Dalva possuí formação em comunicação social e atua em ensino público de 

pós-graduação na área da saúde (mestrado/doutorado), também, possui experiência 

em instituição privada. 

A pesquisadora compareceu no próprio local de trabalho da colaboradora para 

a entrevista. Logo no início, a colaboradora relatou que já tinha conhecimento prévio 

da metodologia de História Oral de Vida (HOV). O que facilitou a explicação das 

principais etapas éticas e metodológicas do método HOV, descritas anteriormente 

neste projeto. 
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Dalva demonstrou ter vasta experiência na área educacional e está focada 

diretamente na formação do profissional de saúde.  

A docente contribuiu grandiosamente com esta pesquisa ao narrar os aspectos 

importantes relacionados a sua própria trajetória profissional-acadêmica. No entanto, 

evitou exposição da vida pessoal e familiar. 

Fez questão de mencionar as suas principais contribuições teóricas publicadas 

no campo educacional, e por conta disso, aproveitou a ocasião para mencionar a 

produção do seu artigo científico de forma espontânea.  

Ao longo da entrevista, ocorreram algumas interrupções, tais como: o telefone 

tocando; entrada/saída de funcionários que estavam abrindo/fechando a porta de sua 

sala, por esses motivos, teve-se que desligar algumas vezes o gravador de áudio. 

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Dalva aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua 

narrativa. 

 

 

“Vou falar da minha trajetória na área da Educação em Saúde. Na área da 

Saúde, mais especificamente, não me sinto muito à vontade para falar. Bom, minha 

primeira formação foi na área da Educação, então não consigo falar somente da 

Saúde, sem antes falar da Educação. 

Eu sou da Educação em Saúde, então assim, a minha primeira graduação foi 

Pedagogia. Sou pedagoga do curso antigo, naquela época tive quatro anos de 

formação. Primeiro você fazia licenciatura plena, depois você fazia habilitações, fiz 

Administração escolar, porque eu escolhi dentro das opções que a gente tinha. E foi 

assim que comecei a minha trajetória em educação. Mas sempre busquei algo 

diferente. Naquela época em que fiz o processo seletivo, o antigo vestibular, queria 

fazer um curso que não encontrava.  

Só depois de muitos anos conseguiram encontrar este curso Educomunicação 

que hoje é ofertado pela USP. Então, por conta dessa minha busca pessoal, atuei por 

muitos anos como educadora numa intersecção em Educação, Comunicação e 

Saúde. Saindo da escola, da faculdade, fui para a área de Comunicação na busca por 

atuar em planejamento de campanhas educativas, e atuei por muitos anos nas áreas 

de Comunicação e Educação.  
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Trabalhei na área de Educação com crianças desde a educação infantil e o 

ensino fundamental, trabalhei com jovens, até adultos e idosos. Em minha formação, 

fiz especialização lato sensu em gestão escolar. Também atuei por muitos anos em 

comunicação, na área de planejamento, fiz especialização em Comunicação, com isso 

fui aprovada em processo seletivo para atuar como responsável na formação de 

profissionais na Comunicação Social.  

Iniciei a minha experiência no ensino superior, até então, tinha atuado na 

formação de docentes em escolas, com administração escolar, fui diretora de escola, 

comecei a atuar como docente de ensino superior no curso de Comunicação Social 

de publicidade e propaganda. Na época, como trabalhava com planejamento e era 

especialista em educação em saúde, fui convidada para orientar TCCs da graduação 

na integração das áreas de Educação, Comunicação e Saúde.  

Foi então, que resolvi fazer o mestrado de Educação em Saúde. Na época só 

havia dois programas dessa natureza no Brasil. Esse mestrado hoje tem uma parceria 

entre três universidades, e um é o próprio Programa de Saúde Coletiva, mas quando 

fiz era um programa só de Educação em Saúde mesmo.  

A universidade em que eu trabalhava desenvolvia projetos na formação de 

profissionais, então eu orientava os profissionais que faziam trabalhos 

interdisciplinares. Tínhamos grupos que faziam projetos de pesquisa e de extensão. 

Eram alunos da Comunicação, da Publicidade e do Jornalismo, como também alunos 

dos cursos da área de Saúde, por exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais 

da própria Educação, alunos da Psicologia. Então, muitos projetos foram feitos na 

universidade com foco na Educação em Saúde.  

E tive também a oportunidade de participar da implementação de projetos e 

normas, porque na época, coordenei o curso de Comunicação Social (publicidade e 

propaganda) e pude colaborar com os projetos que eram desenvolvidos tanto para a 

comunidade universitária, a comunidade de assistidos por projetos de extensão, como 

para a população de modo geral. Os alunos desenvolviam projetos nas escolas 

públicas, na escola de aplicação da universidade e no próprio campus. Eram projetos 

de educação em saúde e educação ambiental, dentre outros, porque tinha aquele 

grupo multiprofissional.  

Tive algumas oportunidades, inclusive montamos, e coordenei, um projeto de 

TV Universitária, no qual fazíamos programas de TV com temas educativos. Esse foi 



85 
 

 
 

um tempo de experiência gostoso, mas que passou, porque resolvi fazer doutorado e 

implicou uma mudança para outro estado, por isso vim parar aqui em São Paulo.  

Nesse tempo, fui estudar sobre a formação deste profissional, portanto o meu 

doutorado é em Filosofia da Educação e sobre a formação do publicitário, ou seja, a 

formação desse profissional que eu trabalhava mais diretamente. Bom, após o 

doutorado, tive que voltar para o ensino na comunicação, mas logo fui chamada em 

um concurso público e eu vim parar aqui no CEDESS-Unifesp. 

Nessa época, já tinha muitos anos em docência, coordenação, formação no 

ensino superior, e depois que passei no concurso ainda trabalhei no IFSP2 durante 

quase dois anos, antes de vir, redistribuída, para a Unifesp. Quando cheguei, fui 

convidada para trabalhar com a disciplina chamada “Formação Didático-Pedagógica 

em Saúde” com alunos da pós-graduação.  

Na medida em que fui chegando, ainda me considero chegando, porque não 

tenho cinco anos aqui dentro, outros projetos foram surgindo. Colaborei com duas 

turmas de Processos, que é uma disciplina posterior à Didática na pós-graduação, 

com isso veio a oportunidade de colaborar com a graduação em Medicina e estamos 

no terceiro ano trabalhando com educação e comunicação na formação em saúde. 

Nesse meio tempo, também trabalhei com uma especialização que foi ofertada 

aqui no CEDESS com a turma para orientar projeto de TCCs da pós-graduação (lato 

sensu) na área de Educação em Saúde. Foi um trabalho muito próximo com a minha 

área de formação e pesquisa de mestrado.  

Em Educação, há um segmento que é desconhecido para mim, pois ainda não 

tive a oportunidade de trabalhar, que é a formação de portadores de necessidades 

especiais em contextos específicos, como o hospitalar, por exemplo. Embora um dos 

grandes desafios que enfrentei foi coordenar uma escola que foi fundada para atender 

crianças que nunca haviam estudado antes e muitas se encontravam “fora de faixa”. 

Foi um trabalho muito gratificante! 

Falar de metodologias ativas com uma pedagoga é desenrolar um “novelo de 

linhas”. Hoje temos um grupo de estudos interno aqui no CEDESS, é um grupo de 

desenvolvimento docente e uma das primeiras questões que pediram para conversar, 

quando formamos o grupo, foi sobre justamente esse assunto das metodologias 

 
 
2 Instituto Federal de São Paulo 
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ativas. E sempre discutimos isso, inclusive recentemente fizemos um debate a 

respeito dessas concepções de metodologias ativas.  

Em primeiro lugar precisamos afinar qual é o entendimento que cada pessoa 

tem sobre metodologias ativas. Atualmente o que se entende por isso, sobretudo na 

área da saúde no Brasil? Existe um trabalho da autora Solange Conterno, que eu 

considero bom porque aprofundou esses conhecimentos numa tese de doutorado 

bem detalhada, e publicou um artigo científico na Revista Avaliação em novembro do 

ano passado (2016).  

Ela fez uma pesquisa sobre metodologias ativas no ensino superior em saúde. 

O objeto da tese dela é exatamente esse, as metodologias ativas. Essa tese foi 

desenvolvida na Federal de São Carlos, e teve um olhar histórico sobre essas 

propostas que hoje estão sendo denominadas metodologias ativas, às vezes, tratadas 

como propostas inovadoras. Essa palavra vira jargão muito facilmente! Quando me 

perguntaram, recentemente, aproximadamente uns dois meses atrás, o que eu 

realmente achava das metodologias ativas, a resposta que eu dei foi a seguinte:  

O primeiro contato que eu tive com as metodologias ativas foi em 1983. E 

naquela época tive um encantamento muito grande! Porque essa concepção veio num 

contexto de uma proposta chamada “Escola Ativa ou Nova” com fundamento 

essencialmente da “Escola de Dewey” (pedagogias não diretivas), tudo era muito 

diferente do que tínhamos vivenciado na nossa escola que tinha uma ação diretiva, e 

pela primeira vez, com outra possibilidade para rever o processo de educação. Então, 

não podia ser diferente, pois era encantador aquilo, muito encantador. Começamos a 

observar que naquele momento histórico já existiam várias iniciativas, vários projetos, 

sobretudo em escolas com crianças. As escolas com várias orientações que ficaram 

conhecidas, como exemplo, as escolas montessorianas, dentre outras derivadas 

dessas propostas que tinham como essência uma participação ativa do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse aluno que inspira o processo formativo, e 

conforme o seu interesse ou participação, é que começa a ser agente participativo do 

processo. 

O próprio planejamento vai sendo feito na medida em que o aluno vai 

mostrando o seu potencial e revelando as suas necessidades de aprendizagem. 

Então, tudo isso era muito diferente, e a educação de crianças seguiu um caminho de 
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inovações. Posso pensar o seguinte, que possamos deixar essa história de lado, e 

vamos focar no ensino superior em saúde.  

É um grande salto de 1983 para 2017! O que percebemos é um universo de 

documentos normatizadores e orientadores que tentam dar direção para esse 

conjunto de ideias que hoje estão sendo tratadas como metodologias ativas, ou seja, 

existe uma grande demanda por parte dos próprios alunos que esperam por esse 

formato diferente, isto é, de uma  formação diferenciada, com isso podemos dizer que 

é um empenho ou uma boa vontade por parte de muitos professores de fazerem de 

forma diferente para sair daquele processo diretivo que caracterizou a nossa 

educação e continua presente até hoje. Este conjunto de ideias, num primeiro 

momento, pode parecer bom, como também é desafiador.  

No nosso caso, somos da área da saúde, temos um campo específico, então 

esse olhar “novo”, não é tão novo assim, pois isso sempre existiu! Trabalhamos no 

CEDESS com a formação docente, estudamos as tendências pedagógicas, a história 

do ensino superior e nós acompanhamos esse desenrolar de uma forma do dia a dia.  

Obviamente, que não deixamos de conhecer que tudo isso é um mérito, o 

desejo de fazer diferente, isto é, fazer melhor, e bem feito! De uma forma geral, 

percebo o que está acontecendo no ensino superior em saúde e vejo as metodologias 

ativas como realidade. Acredito sim, que é um quadro promissor no qual existem 

várias experiências que adotam estratégias diversas, sejam curriculares ou mesmo 

estratégias de sala de aulas específicas que conseguem seguir nessa direção.  

Acredito que isso é fundamental, ou seja, repensar o contexto, esse momento 

histórico e rever o que se entende por “ativas”. O quadro, de modo geral, é esse, pois 

há muita coisa para dizer... E o que eu posso te dizer é que eu vejo que as 

metodologias ativas no ensino superior em saúde no Brasil, hoje, ainda estão em 

processo de construção. Mas é um processo de construção específico, porque não 

existe modelo igual. E o que percebemos nesse processo hoje, definitivamente, não 

é igual ao que a gente viu no passado, que foi o desenrolar das metodologias ativas 

no Brasil, no ensino fundamental, historicamente.  

O que acontece hoje no ensino superior é bem diferente! Não é um modelo 

pronto, fechado e acabado! Obviamente que a história passou e deixou um conjunto 

de referências e que está muito bem definido e claro! Vamos buscar as nossas 

referências em Carl Rogers, Ausubel, entre outros. Podemos trabalhar com a 
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problematização em Paulo Freire, ou outro recorte teórico em específico. Cada teórico 

tem um referencial diferente, mas cada proposta tem o seu valor. No caso de Freire, 

ele não desenvolveu uma teoria de educação, mas orientou uma prática.  

Outro exemplo, poderíamos citar a problematização do Arco de Maguerez. A 

problematização você pode pegar em bases teóricas distintas, e que já foram 

implementadas. Isso tudo já foi experimentado e vivenciado em níveis de ensino 

diferentes na história da educação brasileira. Então, isso tudo já aconteceu, mas no 

ensino superior em saúde existe um processo de inovação e quem está fazendo esse 

processo está desenhando o seu formato. É um formato que está sim inacabado! 

Porém, é algo diferente e em construção!  

O que move a educação como referência é o ideário que perpassa o projeto de 

educação, então aquela história já conversada, isto é, se você já tem um ideário que 

fala e te apresenta uma proposta não diretiva, com a participação do discente em que 

ele tem voz, e se você efetivamente implementa isso desde o seu planejamento, não 

tem como você não inserir isso até na sua avaliação.  

O ideário orienta todas as ações do processo de formação do profissional, isto 

é, desde o primeiro momento que você definiu a ementa de uma disciplina até o 

momento que você vai pensar como vai ser o processo de avaliação. Não há como 

você tirar ou propor, e querer assumir que você dá voz para o seu aluno na sala de 

aula, se você não der voz para ele no processo de avaliação. Em outras palavras, é 

um conjunto, ou seja, é preciso que tenha uma participação ativa de todos os 

envolvidos, professores-alunos na avaliação. 

Sabemos ainda da existência de uma orientação que define todo o Projeto 

Político Pedagógico da escola e que deve ser implementado e chamado de currículo 

em ação. Claro que as diretrizes do projeto da instituição terão que pensar de que 

forma se dará o saber e o fazer pedagógico nesse processo de aprendizagem, logo é 

a filosofia que vai orientar esse “fazer” dentro da instituição.  

Agora, o que eu posso te dizer é que tenho experiência de anos no ensino 

superior, tanto no público quanto no privado. Independentemente se estivermos numa 

realidade ou em outra, é possível que se vivencie a voz do discente a todo o momento. 

O que define isso é, sim, o conjunto de ideais proposto no Projeto Político Pedagógico 

da instituição.  
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Então, é possível sim trabalhar em conjunto, porém é necessário ter vontade 

política, isto não significa apenas fazer projeto político pedagógico. Digo vontade 

política é fundamental para qualquer projeto pedagógico, então, não adianta você 

querer colocar o professor que tem uma formação crítica no ensino tradicional e achar 

que aquele professor não vai ouvir os alunos. Ele vai ouvir, porque tem vontade 

política...!  

Ele pode ser limitado ou até não conseguir desenvolver o trabalho que ele tem 

como ideal, mas ele vai tentar! Então, é preciso que esse conjunto de ideias seja 

implementado. Esse ideário é que move o processo de ensino-aprendizagem na 

instituição, na sala de aula. Não adianta também a instituição dizer que o docente tem 

que agir daquela forma se o docente não assume ou não veste a camisa daquele 

conjunto de ideias. É preciso que ele se encontre nesse conjunto de ideias para que 

consiga implementar isso na prática!  

Para que você me conheça um pouco mais, vou te dar uma sugestão... Tive a 

oportunidade de publicar um artigo científico com o seguinte título: “É preciso 

encaixotar?”. Nesse artigo faço uma reflexão sobre esse conjunto de ideais, essas 

tendências pedagógicas com as quais tenho trabalhado frequentemente, pois o 

objetivo é fazer com que os alunos pensem.  

Tem momentos em que me surpreendo, porque chegam alguns alunos em sala 

de aula, como por exemplo, nessa disciplina que é obrigatória para alguns cursos da 

pós-graduação; doutorandos, mestrandos, entre outras pessoas; falando que não 

querem nunca ministrar aulas e, que estão nessa disciplina por opressão, pois são 

obrigados a cursar a disciplina de didática-pedagógica. E quando chega o último dia 

de aula, eu “choro” junto com eles! Percebo que esses mesmos alunos se emocionam 

e choram porque acabou a disciplina no final do semestre, alegando que foi tão boa 

essa convivência humanizada! É assim que a coisa acontece!  

O processo de aprendizagem não precisa ser um processo de sofrimento, 

doloroso, pode ser sim gostoso! A educação é uma coisa tão gostosa e não precisa 

ser dolorosa! Não precisa! Quando a gente descobre que pode ser diferente, quer 

sempre fazer diferente! E esse fazer diferente não segue uma receita pronta, 

padronizada e fechada, igual receita de bolo engessada. Não é porque foram feitas 

experiências com determinado grupo de pessoas, e a cada grupo são membros 

diferentes, que você terá que reproduzir o mesmo experimento com outros 
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participantes em grupos diferentes. Educação não é receita de bolo! Não vai dar certo! 

Será que é preciso “encaixotar”? Faço essa pergunta porque sou rebelde! Então, 

desde menina sou a rebelde! Sou aquela pessoa que pergunta: como? Por quê? Para 

que serve isso? O que significa aquilo? Muitas vezes a rebeldia incomoda!  

Nesse sentido, entendo que metodologias ativas podem ser desenvolvidas de 

forma adequada e satisfatória! Faça essa metodologia, mas faça bem-feita! Ou, se 

quiser, pode atribuir outro nome também! O que vai definir é essa sua ideia ou ideário. 

O que está em jogo é o seu senso crítico que vai prescrever esse fazer da melhor 

forma possível!  

É natural que quando você está apaixonado, defenda sua visão, o seu trabalho! 

Tem docentes que falam com muita paixão de uma metodologia que é batizada de 

“ativa”, é exemplificada numa ferramenta técnica de ensino e aprendizagem, ou de 

“ensinagem”, que permite você trabalhar de uma maneira como você se identificou, 

experimentou e que deu certo, isso é maravilhoso! Então, é importante que você 

assume o seu conjunto de ideias. E que esse conjunto de ideias possam viabilizar a 

formação do profissional, conforme a instituição espera que seja ideal, e de acordo 

com os parâmetros que são normativos, como exemplo, as diretrizes, até porque, 

estamos dentro de uma instituição com as normas legais a serem seguidas.  

De fato, é importante que você siga essas regras institucionais, mas se você 

me perguntar: “As metodologias ativas são as receitas para o sucesso?” 

Primeiramente, você precisa definir o que se entende por sucesso! Pode acontecer 

que a sua concepção de sucesso, seja diferente da minha visão de sucesso! Se o 

sucesso for produzir robôs que sejam capazes de executar e demonstrar suas 

habilidades no momento certo de executar os procedimentos de maneira correta 

conforme os padrões, os protocolos, é também uma forma de trabalho. Mas você pode 

ter formas diferentes de entender isso, e a sua visão de sucesso pode ter ideias nas 

quais todas as partes se sintam bem e felizes! Que você consiga viabilizar e manter o 

sucesso para todos! O sucesso pode envolver você, o outro e o meio ambiente! 

Por exemplo, o tema da humanização na área da saúde é mais uma moda 

posta pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS). Você pode analisar o modismo 

que tem e é muito forte! Mas humanização numa questão conceitual, é antes de tudo, 

uma posição de ideal. Será que é possível pensar na humanização durante a 

formação do profissional de saúde na relação pedagógica? Sim, totalmente, até 
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porque trabalhamos a formação de um profissional com a seguinte ideia: antes de ser 

um profissional ou técnico, é antes de tudo, um ser humano, uma pessoa! Este ser 

humano tem um potencial a ser desenvolvido e a formação dessa pessoa abrange um 

universo de informações, por exemplo: Conhecimentos, Habilidades, Atitudes (CHA). 

Se eu reconheço isso, eu posso e devo trabalhar reconhecendo este ser humano em 

processo de formação detentor de potencial de conhecimentos que precisam ser 

trabalhados em todas as suas dimensões (CHA), precisam ser trabalhados e 

considerados nesse processo. Então, não adianta você querer desmembrar isso, e 

pensar somente no processo de formação desse profissional que significa que você 

vai conseguir trabalhar desenvolvendo habilidades, sem considerar as atitudes, 

porque isso não vai acontecer. Com isso, você acaba por desconsiderar a 

integralidade dessa visão do que é humano. 

A integralidade do ser, e o que é entendido pela saúde, ou que é usuário da 

saúde, é válida para integralidade desse profissional que está em formação, e a 

responsabilidade do profissional que está juntamente com esse processo é enorme, 

porque se espera que ele saiba disso e reconheça que ele está trabalhando a 

formação de um ser profissional. E antes de profissional, ser humano que irá lidar com 

pessoas! 

A humanização está na saúde, ela estará no campo de trabalho desse 

profissional egresso, mas antes disso, hoje estará na sala de aula, então, aquilo que 

nós (docentes e discentes) fazemos na sala de aula será reflexo para os alunos. Tudo 

dependerá das nossas próprias atitudes, pois diante delas, é que surgirão os reflexos 

nas práticas futuras dos profissionais quando eles estiverem no mercado de trabalho. 

Podemos dizer que o professor pode se construir como modelo nesse processo.  

Precisamos reconhecer a todo o momento que tudo isso se trata de um 

processo em construção! Esse processo é desenvolvido, construído, logo não está 

moldado exclusivamente por uma pessoa, que no caso, é a figura do professor, que 

por sua vez acaba sendo um dos agentes desse processo. Mas os alunos e os colegas 

que estão em sala, assim como, toda a equipe docente, são, sim, os agentes que irão 

contribuir na definição deste processo em fase de desenvolvimento conforme ele vai 

se processando. 

Atualmente, encontramos de tudo um pouco! Quando recebemos alunos no 

ensino superior ainda prevalece uma incidência maior de alunos que chegam muito 
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limitados, sem o desenvolvimento do seu potencial, até mesmo, sem autonomia e 

independência. Posso dizer que ainda são alunos jovens no uso mínimo da 

capacidade de autonomia em seu processo de aprendizagem. Sabemos que ainda 

existe um deficit da escola básica, como também, sabemos que não são exploradas 

essas potencialidades do aluno. É comum observarmos alunos jovens que chegam 

na universidade e querem receber as coisas prontas! Querendo receber a seguinte 

orientação: como fazer? Para que fazer? Qual a maneira correta para se fazer?  

Recebemos esses perfis no início do ensino superior e no ensino da pós-

graduação, como exemplo, aluno de mestrado, pois no doutorado raramente ocorre. 

Eles querem que os professores digam como fazer! Isso ainda acontece muito! Penso 

que poderíamos receber alunos preparados para explorar os seus potenciais e ir a 

busca de ferramentas, tanto no fazer, como no pensar! Seria interessante, que esses 

alunos conseguissem se expressar com mais facilidade, para assumir suas posições 

com maior clareza e segurança.  

No início da graduação ainda é muito difícil arrancar uma opinião de um aluno, 

principalmente quando você tem os primeiros contatos com essa turma, e eles ainda 

não sabem como você trabalha! Você chega na turma e pergunta a opinião em relação 

a determinado assunto, e não se tem a resposta, pois ainda existe uma dificuldade 

grande em se expressar, dizer o que pensa! E quando falam algo, não conseguem, 

porque não justificam suas ideias, no máximo falam que está bom! É isso! Sem 

argumentos críticos! Por isso, comentei que sou rebelde, porque sou crítica e 

questiono tudo! Muitas vezes, os alunos ficam irritados porque insistimos muito em 

tirar uma opinião deles, mas nada argumentam.  

Penso que em alguns momentos, você tende a passar como o professor chato, 

aquele que fica em cima, cobrando! Tem que trabalhar tudo isso, até porque estão 

numa escola, em processo de desenvolvimento e construção. Você não precisa 

receber pacotes prontos, mas é necessário trabalhar essas questões. Uma grande 

parte dos alunos que chegam ao ensino superior, já chega despreparada. Esse é um 

dos grandes problemas ao se trabalhar com as metodologias ativas em sala de aula. 

É real essa dificuldade dos alunos, até porque eles me contam isso, por exemplo, tem 

aluno que não vivenciou uma experiência satisfatória em sua formação no ensino 

básico e leva essa vivência para o ensino superior.  
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Teve um caso de um aluno que me disse ter parado os estudos porque era 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), e não conseguiu se adaptar, alegando 

que não gostava desse tipo de metodologia ativa. Depois ele mudou de instituição. 

Como também, aconteceu o contrário, o aluno disse que conseguiu se adaptar frente 

às metodologias ativas.  

Precisamos nos preparar para isso e ter uma sensibilidade para diagnosticar e 

responsabilidade para verificar que as pessoas são diferentes. Não funcionamos de 

forma padronizada, não somos iguais! Algumas pessoas têm mais afinidades para 

determinadas leituras, outras têm afinidades para música, esportes, atividades físicas, 

outras são visuais.  

Essa diversidade aparece no desenrolar da formação profissional. Não 

podemos achar que um modelo “X” de metodologia vai servir para todo e para 

qualquer aluno da mesma forma. Isso não vai acontecer! Um ou outro aluno poderá 

ter um nível maior ou menor de dificuldade com uma proposta metodológica “X”, ou 

aceitá-la e adaptar-se.  

Vai depender da sensibilidade de diagnosticar e conseguir identificar essa 

potencialidade para tomar uma decisão que possa reconhecer essa diversidade, pois 

falamos de inclusão, de participação. Será necessário olhar de uma forma diferente, 

porque existe uma leitura diferenciada de um processo diferente, porém focado no 

objetivo de aprendizagem. Isto é, você pode ou não diagnosticar e tomar uma decisão 

que possa reconhecer essa diversidade, uma vez que falamos de participação ativa, 

de inclusão no processo formativo. 

Nos processos de educação podemos tomar vários níveis de processos 

decisórios. Já presenciei relatos de trabalhos desta natureza e existem registros em 

instituições públicas e privadas que implementaram estratégias inovadoras inspiradas 

nas metodologias ativas e houve, de certa forma, uma resistência do corpo docente 

tradicional que não aceitou essas práticas metodológicas. Penso que é lamentável 

observar professores resistentes. É um desgaste terrível! Considero que é prejudicial 

e sem condições para se mensurar, até porque considero isso extremamente 

desnecessário. Existem várias possibilidades de trabalhar o processo de educação ou 

funcionamento de um curso em que você possa buscar conciliação da melhor maneira 

possível para atingir o objetivo maior que é a formação do profissional de saúde com 

qualidade.  
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Sempre fui a favor de buscar caminhos alternativos para atingir os objetivos, e 

com isso valorizar os talentos (algumas pessoas não gostam de falar esta palavra: 

“talentos”). Mas valorizar o que o aluno e o professor têm de melhor. Sempre haverá 

um caminho, uma forma para você conseguir buscar a solução de problemas que a 

princípio não pareçam ter solução. Estamos sempre em processo de construção 

permanente. Esse processo é fundamental, mas para as coisas acontecerem, 

precisamos ter a vontade política!” 

 

4.3.4 4ª Entrevista - Hélio: “A importância dos modelos!” 
 

Conforme a descrição do caderno de campo, o contato inicial com o psicólogo 

Hélio aconteceu, primeiramente, nos grupos de estudos, em seguida, nas redes 

sociais, posteriormente, por e-mails e contatos telefônicos objetivando o agendamento 

da entrevista presencial, conforme a disponibilidade do colaborador. 

Foi notória a adesão espontânea e imediata do docente para relatar seus 

encantos e desencantos ao longo da sua trajetória na área de educação em saúde. 

Hélio estava envolvido com a sua própria narrativa, ao recordar as memórias 

passadas e expectativas futuras em relação à carreira de docente. 

Descreveu os desafios e as “experiências significativas” como psicólogo clínico 

em consultório particular no início da carreira e durante a construção inicial do seu 

papel de professor na graduação de psicologia numa instituição de ensino privada. 

Foi possível perceber a descrição de afetos positivos e negativos ao relatar 

fatos marcantes do seu passado. Fatos estes que também estavam permeados por 

sentimentos de esperança, expectativa, superação, determinação e foco nos 

resultados.  

A relação entre pesquisadora e colaborador foi estabelecida pela empatia e 

identificação com o respectivo tema em questão. 

A entrevista aconteceu numa biblioteca pública em São Paulo, pois era um 

lugar silencioso, tranquilo e calmo, ideal para este tipo de atividade. 

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; o Hélio aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua narrativa. 
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“Bom, espero poder ajudá-la e agradeço não só o convite, mas também a 

possibilidade de dividir um pouquinho da minha história. Bem, começa pelo seguinte... 

nunca me imaginei sendo professor, mas já estou na docência do ensino superior há 

aproximadamente 12 anos e não imaginava isso!  

Venho de uma família que o meu pai teve acesso à educação, ao contrário, a 

minha mãe não teve acesso à educação, apesar dos dois virem de uma cidade 

pequena, tinha uma diferença cultural entre o meu pai e minha mãe, logo isso acabou 

culminando a separação deles. Minha mãe é cabeleireira, porém não exerce a 

profissão, até porque tem o auxílio dos filhos. Sou eu e mais uma irmã que também 

exerce a carreira docente em outra área completamente diferente da minha. 

Iniciei meus estudos em Engenharia Civil, fiz três anos de Engenharia, 

particularmente nunca tive problema em matemática. Na ocasião, foquei muito nos 

meus estudos e, por ser bolsista, tinha obrigação em tirar nota e passar. Foi neste 

período que o meu pai ficou distante...  

Acho que é importante pontuar isso porque tive que estudar o curso de 

Engenharia não por uma escolha pessoal, mas porque tinha bolsa. Era o que me tinha 

sido oferecido, já que eu tinha prestado alguns vestibulares de Medicina e passado 

somente em universidades privadas.  

Meu pai tinha um posicionamento político, por isso teve que sair de circulação, 

e isso complicou muito a questão dos meus estudos, isso foi bem na época da greve 

da Embraer3. 

Venho de São José dos Campos, e meu pai trabalhava na Embraer e foi 

confundido como grevista, ou melhor dizendo, como sindicalista. E isso criou um 

potencial importante, porque ele se tornou diretor do sindicato. Ele tinha que manter o 

sustento da família, pois não conseguia mais emprego em nenhum lugar, inclusive o 

nome dele estava no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) na época. 

Sofremos muita represália, até mesmo os filhos dos nossos vizinhos foram proibidos 

de brincarem conosco no próprio bairro. Então, essa foi mais ou menos a trajetória da 

minha família.  

Nessa ocasião, pensei em mudar esse cenário. Não estava gostando de 

trabalhar com isso, pois sempre gostei de conversar com as pessoas, gosto de gente. 

 
 
3 Empresa Brasileira de Aeronáutica 
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Não me via naquela área! Foi quando resolvi mudar, comecei a fazer psicoterapia, 

isso me ajudou bastante! Decidido, fiz outro vestibular, no entanto, só tinha duas 

universidades próximas a São José dos Campos, uma em Taubaté, que era em 

período integral, e a outra em Mogi. Entre uma e outra, fui para uma universidade em 

Mogi das Cruzes que era em horário parcial, pois precisava trabalhar e sustentar 

minha família como um todo. Na época fiz técnico também. O tio do meu pai foi reitor 

da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), com isso, tive acesso e pude estudar 

dentro desta universidade. Mas também complicou bastante por conta dessa questão 

política do meu pai...  

Passei no vestibular, fui trabalhar como técnico de laboratório, dava plantões 

para poder pagar a faculdade. Com isso, fui me interessando, pois queria muito ser 

apenas um psicólogo que trabalhasse com o público infantil, especificamente com 

crianças, e hoje estou dentro de outra realidade, dentro de uma instituição na qual sou 

o responsável da saúde mental dentro do próprio campus da universidade. Coordeno 

e supervisiono a minha equipe de alunos frente aos casos de suicídio e transtornos 

mentais. Como docente, ministro a disciplina de psicopatologias. Em relação ao 

desejo de atuar na área da infância, descobri que tinha um desejo muito grande em 

ser pai, e não necessariamente profissional de crianças.  

Fui estudando e me dedicando por certo período específico e em paralelo 

trabalhando, além do que, eu me propunha a estudar com seriedade, tanto é, que ao 

longo do curso, só tive uma falta na disciplina de língua portuguesa. Queria me permitir 

e me dar a oportunidade de ser diferente! Fui o único homem da minha sala a se 

formar em psicologia, numa sala que começou com 120 alunos e terminou com 54 

estudantes, sendo que dessas 54 pessoas, eram 53 mulheres, ou seja, muitas 

psicólogas!  

E foi então que comecei a ter esse interesse pela docência por conta de uma 

outra pessoa que começou a dar aula em Mogi das Cruzes. Ele era aluno de mestrado 

da Unifesp que tem um exponencial em testes projetivos da Universidade de São 

Francisco de Itatiba. Foi ele, o Maquelim, que me incentivou a estudar inglês, e por 

conta deste incentivo comecei a ler artigos científicos.  

Percebi que ele tinha um respeito muito grande e uma forma bem diferente de 

ministrar aulas e, com isso, as pessoas se interessavam, pois é muito divertido e 
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honesto. Ele tinha um formato totalmente diferente dos antigos professores. Foi ele 

que me proporcionou esse incentivo e apoio nos estudos.  

Na época, eu gostava de Psicanálise, até cheguei a fazer uma formação em 

paralelo com uma professora que também foi muito gentil em me ajudar a estudar, e 

fiz durante quatro anos esses estudos. Com o passar do tempo, fui tendo contatos 

com esses professores, e acho que tudo isso foi muito bacana porque hoje somos 

amigos. Até frequentamos as casas um do outro.  

Dentro disso, chegou um outro período de clínica... 

Estava focado na psicanálise, e o Maquelim era totalmente behaviorista, 

sempre questionava esse meu interesse pela psicanálise e sugeriu conhecer outras 

realidades nas quais eu me permitisse conhecer outras abordagens. Foi então que 

me emprestou um livro sobre o behaviorismo, porém com algumas ressalvas. Ele tinha 

um apreço a este livro, pois quando ele namorava a Adriana, que é sua atual esposa, 

ela o presenteou com esse livro, inclusive tinha até dedicatória! 

Comecei a estudar, estudar o livro chamado “Compreendendo o Behaviorismo” 

de autoria do William Baum, e em seguida, estudei Skinner. Vários professores 

sabiam que eu era interessado pela Psicanálise e ficaram surpresos quando fui para 

o Behaviorismo. Todos comentaram que essa mudança era coisa do Maquelim.  

Fui me proporcionado tudo isso, tanto é, que formei uma rede de amizade com 

os professores, inclusive com o Prof. Paulo Rogério Moraes da Unifesp que faz o 

doutorado no Norte, e ele me convidou para trabalhar com estatística.  

Quando eu me formei, fiquei preocupado porque não conseguia trabalhar... 

Fazendo um adendo, pois acabei esquecendo de te contar, mas aconteceu que 

no meu último ano de faculdade, trabalhei no laboratório de análises clínicas numa 

universidade privada, como precisava de dinheiro fiz um acordo no lugar em que eu 

trabalhava, pedi para sair e eles me pagaram tudo, e foi com esse dinheiro que paguei 

à vista o curso de Psicologia com um belo desconto, ou seja, quitei um ano antecipado 

de faculdade de Psicologia, pois estava muito focado nos estudos.  

Cheguei a pensar em ser um profissional reconhecido, como também pensei 

em sustentar a minha família, então, eu tinha que estar no meio daqueles que são 

considerados bons, e hoje acredito que vivo muito bem da psicologia! Por conta disso, 

tive acesso aos estágios em São Paulo e eu vim de São José dos Campos, onde se 

fala “porta, porteira, portão”, e determinei o meu foco!  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=William+Baum&search-alias=books
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No meu primeiro estágio, trabalhei com a Síndrome de Burnout. Tive contatos 

com vários professores, depois fui trabalhar como plantonista no corpo de Bombeiros. 

Na época fazia uns “bicos” para me sustentar, até porque tinha investido todo o meu 

dinheiro quando quitei a faculdade no período de um ano antecipado! Peguei todo o 

meu dinheiro e fui investindo na minha formação acadêmica.  

Como eu vinha de São José dos Campos (durante um ano), tive que ganhar 

dinheiro com o comércio, principalmente com as vendas de pão de mel, chocolates, 

calcinhas, sutiãs, como também virei coordenador do ônibus fretado, porque dessa 

forma não precisava pagar o transporte. Conseguia vender, vender tudo, só não vendi 

a mãe! E fui investindo, comprava um livro e outro, e assim, foi indo! 

Na época, tinha uma livraria que tinha algumas pessoas gentis e que me 

ajudavam muito! Aconteceu que em alguns momentos, não tinha dinheiro para 

comprar os livros e as pessoas confiavam em mim, parcelavam, facilitavam e eu ia 

pagando quando dava! Não tinha cheque, cartão ou dinheiro algum, ainda assim, me 

vendiam, e eu pagava a livraria logo quando entrava algum dinheiro. Foi um período 

bem complicado financeiramente... 

Meu pai foi muito contra quando eu decidi fazer psicologia. Lembro que uma 

das coisas que acabei fazendo foi pensar em me sustentar. Não era uma questão de 

orgulho, mas sim em repensar as minhas atitudes e repensar a forma de sustentar a 

casa. Mas não pedia dinheiro ao meu pai! 

Esses estágios aconteciam sempre nos fins de semana e não me sobrava 

tempo algum! E na época eu tinha uma namorada, inclusive estava noivo, e ela era 

muito contra algumas questões, como exemplo, reclamava que eu estudava nos fins 

de semana o tempo todo. E mesmo gostando um do outro, decidimos romper a 

relação, terminamos o noivado, não conseguia dar o que ela queria. Estava muito 

determinado e decido, pois sempre sonhei e desejei ter e ser algo a mais! Decidido 

em não ter uma vida pacata! O pai dela tinha um cargo de grande importância na 

Embraer, os meus pais e os pais dela eram muito amigos, pois são conterrâneos da 

Cidade de Silveira, fundo do Vale do Paraíba. O pai dela tentou me colocar nesta 

empresa, mas não conseguiu porque o nome do meu pai estava lá como uma das 

pessoas que não poderia entrar. Esse problema aconteceu na época de 1990, então, 

tive que criar outro enredo, porém tudo era velado!  
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Em São Paulo, comecei a fazer resgate nos Bombeiros. Em paralelo, tive vários 

acessos a professores. Queria viver de psicologia, então resolvi montar um consultório 

em São José dos Campos, e foi um fracasso total! Lembro que foi um ano jogando 

dinheiro fora, daquilo que eu já não tinha, depois de formado!  

Retomei os contatos com esses professores novamente, eles tentaram me 

colocar dentro da Unifesp para fazer mestrado. Fui fazendo algumas aulas aqui, 

outras ali... E até que um dia, estava fazendo especialização em Psiconefrologia aqui 

na Unifesp em São Paulo, e as coisas começaram a acontecer...  

Um antigo professor que se tornou coordenador da Universidade de Mogi das 

Cruzes retomou o contato e me convidou para dar aulas em metodologias do curso 

de Psicologia experimental focado em trabalhos de conclusão de cursos. Na época, 

eu gostei do convite, até porque estava vivendo de nada! Minha mãe era cabeleireira, 

pagava minha passagem para vir estudar, e a minha irmã me ajudava a pagar a 

especialização. Sempre me virava para conseguir dinheiro, também vendia ovo de 

páscoa. Hoje em dia não peça mais para eu fazer chocolate e vender ovos! Eu só fiz 

com uma exceção, depois de 20 anos é que fiz chocolates para os meus filhos.   

Foi assim, esse Professor Paulo me trouxe para trabalhar na Associação 

Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM) na função de estatístico, mesmo não tendo a 

formação na área, mas eu topei, porque estava precisando muito de dinheiro! Ele me 

ajudou por pouco tempo, porque foi mandado embora! Mas confesso que se não fosse 

ele, não teria conhecido minha esposa, pois a conheci no primeiro dia de trabalho, e 

até hoje estamos casados. Então, fui convivendo na Unifesp, comecei a dar aula em 

Mogi e o mestrado foi se distanciando.  

Eu fazia um estágio aqui na Unifesp na área de transplantes, com aquela visão 

de aluno que saiu de São Jose dos Campos e veio para São Paulo com o objetivo de 

construir uma carreira promissora na psicologia. Até que um dia, tive uma pneumonia 

e desmaiei no setor de Psiquiatria da Unifesp... Era um conjunto de coisas: febre, 

cansaço, estresse, enfim, tive que fazer uma broncoscopia para investigar a causa do 

problema. E dentro da própria Unifesp, tive uma parada cardiorrespiratória! 

Tudo isso aconteceu em 2006, isso porque já estava com o casamento 

marcado! Comecei a cuidar de mim um pouquinho! Fiz o tratamento, continuei 

ministrando aula em Mogi das Cruzes. Em paralelo cuidei da minha saúde mental e 

montei consultório. Tive muita sorte em São Paulo, pois conheci pessoas importantes, 
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boas e legais que me ajudaram muito! Um outro antigo professor me convidou para 

participar de um processo seletivo com uma musicoterapeuta formada na abordagem 

Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Hospital das Clínicas (HC). E ela precisava 

de psicólogos para trabalhar. Eu tinha, na época, algumas publicações internacionais, 

e isso é muito importante! Já tinha um capítulo de livro publicado sobre depressão e 

suicídio.  

Tive muita sorte porque o meu primeiro consultório em São Paulo foi em 

Moema, na Rua Rouxinol, ou seja, sou uma pessoa que saiu de São José dos 

Campos, veio para um lugar, que é um consultório num lugar “chique” e eu que atendia 

aquele público “AAA”. Eram artistas que trabalhavam na TV Globo, tinham grande 

visibilidade no meio artístico, pois eram figuras públicas e midiáticas. O que eu 

cobrava por mês de um paciente, eu cobrava praticamente o dobro da consulta em 

uma única sessão! Então, aquilo me chamou muito a atenção, pois estava recém-

casado e as coisas foram caminhando desta forma. Logo, fui chamado para ser 

supervisor clínico, até porque os professores já me conheciam.  

O Prof. Amilton Martins, que é psicólogo, foi mandado embora da academia e 

pediu para que eu assumisse o seu trabalho. Na época, muitos professores foram 

demitidos por conta de valor/hora. Ele me incentivou a dar aulas com foco na clínica.  

Penso que foi importante essa notoriedade... Com isso foram surgindo outras 

grandes responsabilidades e abrindo possibilidades para novos estudos. Porém, a 

questão do mestrado foi ficando cada vez mais longe, até porque, eu tinha uma casa 

para cuidar em São Paulo, pois na ocasião não tinha filhos, era somente minha esposa 

e a família dela. 

E o que aconteceu depois?  

Fui chamado a começar essa aproximação na área de cirurgia plástica... 

Fiquei um longo período na cirurgia plástica com o Prof. Dr. Marques 

Domingues, sou grato a ele, pois me apresentou muitas coisas, porém não me 

configurava, porque trabalhávamos apenas com estatísticas, e não me identificava 

com esse tipo de trabalho. Aconteceu outra possibilidade, o Paulo Rogério, 

responsável pela Psicobio, me chamou para trabalhar com estatística, mas não era o 

que eu gostava. Queria outra possibilidade, olhar a questão do humano. Mas não tinha 

quem me orientasse sobre a construção da oralidade, essa questão da história, e cada 

vez mais fui participando de congressos, publicando artigos e estudando sempre. 
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 Enquanto isso, a clínica sempre mais forte, bombando, tanto é, que tive que 

abrir outro consultório, pois tenho consultório aqui na Rua Napoleão de Barros e outro 

consultório na Rua Teodoro Sampaio, no Alto de Pinheiros, atendendo a população 

“AAA”, público bem específico! Eu sempre tive uma coisa que faz parte da docência 

que é essa facilidade em ter o contato com o outro. Por dia recebo mais de sete 

encaminhamentos na clínica, pois fiz contatos com alguns psiquiatras da região, e 

eles também fizeram contato comigo e firmamos parcerias com o objetivo de cada 

profissional avaliar o paciente do outro.  

Minha mãe tem uma origem muito humilde e me disse algo importante:  

 “Nunca deixe de atender alguém por ele não ter condições de te pagar! Até 

porque você já esteve nesse lugar da falta financeira!” 

Eu tenho uma coisa que vale muito para docência, é a questão da 

responsabilidade. Eu não deixo ninguém que realmente precisa sem atendimento 

psicológico porque não pode pagar. Isso me sobrecarrega muito, porém tenho uma 

equipe muito fiel que são os meus alunos que são totalmente responsáveis. Esses 

alunos acabam sendo meus olhos, minha boca, meus braços. É minha equipe! 

Inclusive, antes de começarmos a entrevista, estava mandando mensagens para a 

aluna que está atendendo um caso clínico em supervisão. 

Eu sempre falo para os meus alunos, quando eles se formarem e se eles 

fizerem um atendimento gratuito e precisarem de supervisão, podem contar comigo! 

No entanto, se atenderem e cobrarem porque têm condições financeiras, eu também 

irei cobrar o valor/hora da supervisão. Alguns ficam assustados pelo meu valor/hora a 

cada sessão, por outro lado, se propuserem a atender de forma voluntária, estarei 

voluntariamente supervisionando, de graça! Penso que como psicólogo, temos uma 

função social, e assim eu desenvolvo esse tipo de trabalho.  

Percebo que muitos pacientes chegam ao consultório preconceituosos, mas é 

isso que justifica o fato de nos procurarem, justamente para trabalharem essas 

questões e problemas. O psicólogo ajuda da melhor forma possível, sem crítica ou 

julgamento, e por isso atendo na clínica. Apesar de existir o DSM-V4, muitas coisas 

são trabalhadas e outras mais difíceis por conta dos transtornos.  

 
 
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
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Hoje, eu vejo que a minha vida pessoal se confunde muito com a vida 

acadêmica. Dou aulas porque gosto, a questão da docência é uma escolha! Tenho 

sim ganhos na docência, e que não se comparam com a experiência clínica, até 

porque, no consultório particular, tem período que é sazonal. 

Não é só pela questão do padrão “AAA” do público que atendo em consultório. 

Tenho muitas indicações, isto é, uma rede de contatos, networking com psiquiatras 

que são professores do Hospital das Clínicas (HC). Cheguei a estudar no Hospital das 

Clínicas por um período de quatro anos, trabalhando e convivendo com aquelas 

pessoas. Meu papel era ajudar com as pesquisas, e isso também aconteceu aqui na 

Unifesp, que também ajudava professores da psiquiatria, e mesmo conhecendo todas 

essas pessoas, tenho certeza que me chamavam por causa da estatística, coisa que 

psicólogo corre!  

Esse meu amigo Prof. Paulo Rogério, foi o meu professor e depois se tornou 

padrinho do meu casamento, até porque, foi através dele que conheci a minha esposa!  

Ele ficou surpreso porque nunca tinha recebido um convite para ser padrinho! Somos 

amigos até hoje, e recentemente nos encontramos para conversar sobre o congresso 

de maconha da Unifesp. Ele é uma pessoa importante, trocamos experiências e existe 

uma aproximação significativa. Quando temos dificuldades, trocamos demandas, 

apoiamos um ao outro!  

Tive outra oportunidade de conhecer um colega nosso o David, que frequenta 

o Laboratório de Humanidades (LabHum), falei com ele que queria retomar os estudos 

do mestrado. Ele me apresentou a metodologia História Oral de Vida. Fui me 

aproximando da metodologia, lendo muito e estudando sobre tal ferramenta 

importante, inclusive está sendo orientado pelo Prof. Dante.   

Esse meu amigo adoeceu por conta de um câncer e fui visitá-lo no hospital. Na 

ocasião, quem tinha acabado de visitá-lo, tinha sido o próprio orientador de doutorado 

dele, o Prof. Dante Gallian. Achei isso muito legal, o professor visitar o aluno no 

hospital!  

Passaram-se meses, pedi ao meu amigo para que me apresentasse ao Dante, 

pois trabalho com o tema sobre o suicídio e quero desenvolver algo na área, porém 

não quero estudar quais os motivos que levaram a pessoa ao suicídio, mas entender 

todo o contexto, e isto podemos fazer com a metodologia de história oral de vida. O 

Prof. Dante me acolheu muito bem, e hoje participo do Grupo de Humanidades; 
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inclusive ontem teve aula e discutimos sobre o livro “O Senhor dos Anéis”. Na primeira 

vez que eu li, achei péssimo, tinha ganhado o livro de uma namorada! Resolvi ler esse 

mesmo livro pela segunda vez... E agora estou lendo pela terceira vez essa mesma 

obra. Mudei a minha estratégia, agora estou acompanhando e lendo cada capítulo do 

livro semanalmente para acompanhar as discussões do Laboratório de Humanidades 

(LabHum) para seguir o grupo.  

Agora com esta vivência em grupo, essa releitura do mesmo livro, está fazendo 

sentido, pois estou tendo outras percepções. Percebo que o pessoal que dirige o 

grupo, Licurgo e Maria Silvia, cada um deles manda muito bem nas discussões!  

Estou gostando porque estou em outro momento de vida! Eu não tenho mais 

20 anos, ao contrário, estou com 44 anos, com outra situação de vida, mais maduro, 

pois já tenho uma condição estabelecida, emocionalmente estável, tenho família, 

esposa, filhos, uma concepção muito boa, e agora gostaria de me dar essa 

oportunidade de estudar por mim, mas também para ser um incentivador dos meus 

filhos! 

Quero fazer o mestrado e estou me aproximando disso, não por conta do título 

em si, mas por conta do desejo em aprofundar nesses estudos sobre suicídio, não só 

pela minha contribuição, mas poder desenvolver um bom trabalho! Estou escrevendo 

o projeto de mestrado, logo que percebi alguns erros, já comecei a corrigir, porque 

quero apresentar para o Prof. Dante algo adequado, pois estou num outro momento 

de vida! 

Quando comecei a dar aula na universidade privada de Mogi, na qual leciono 

há 12 anos no mesmo lugar, percebi que mudou muito, por exemplo, implantaram uma 

nova plataforma. Tudo mudou! Inclusive minha trajetória, pois quando comecei na 

faculdade de Psicologia, me idealizava atuando como psicólogo infantil, focado no 

trabalho com crianças, hoje me vejo trabalhando com transtornos na área de saúde 

mental...  

Realizei alguns trabalhos que considero importantes com suicídios, Síndrome 

de Burnout, também acompanhei o caso do primeiro e do segundo “acidente da 

TAM”5. No ano passado (2016), trabalhei com a questão da “tragédia em Mogi das 

 
 
5 1°- Acidente aéreo com o avião modelo Fokker 100 da TAM, em Sâo Paulo, Aeroporto de 
Congonhas, em 31 de outubro de 1996. 2°- Acidente aéreo do Airbus da TAM ocorrido no Aeroporto 
de Congonhas, São Paulo, em 17 de julho de 2007. 
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Cruzes”, foi um acidente de ônibus com 17 mortos, sendo alunos, professores, todos 

conhecidos que morreram! Coordenei esse projeto para atender não só as famílias 

das vítimas como também a população como um todo de Mogi das Cruzes que ficou 

abalada com essa tragédia. Tivemos uma procura significativa de professores e 

alunos, foi uma situação bem atípica.  

A história da minha docência se confunde muito com a clínica...  

Acredito que tinha e tenho um pouquinho de desenvoltura na área, as pessoas 

sempre me convidavam para dar entrevistas. Já dei entrevista na Globo local (TV 

Vanguarda) e na TV Diário, a matéria era sobre os transtornos mentais. Então, fui me 

dando várias oportunidades, isto é, uma margem significativa que coincidiu com a 

questão da docência. As pessoas comentavam sobre as reportagens na TV e queriam 

conversar posteriormente comigo sobre alguns casos.  

Inclusive, recebi o convite para ministrar aulas no formato Educação a Distância 

(modelo EaD). Eu queria coisa nova, queria o desafio, e chegou na minha vida, e isso 

é perfeito! Tive que aprender a usar lousa interativa, dar aulas por meio de 

videoconferência, eram aulas ao vivo, perguntas vinham de todo o Brasil. 

Teve um caso que a pessoa questionou sobre suicídio, ao vivo! Vou criar um 

nome fictício do ouvinte, faz de conta que era o sr. “José das Couves”, da cidadezinha 

do Paraná, fazia umas perguntas daquelas difíceis de se responder. Até me lembro 

de que precisava ter um certo “jogo de cintura”, porque eram perguntas sem sentido 

naquele contexto.  

As pessoas falavam dos próprios problemas pessoais e familiares, e não sobre 

a aula teórica, então, precisava saber lidar com essas questões. Era tudo ao vivo e 

tinha momentos, que ficávamos em silêncio, pensando nas respostas! Parecia que 

estava em consultório e não podemos expor as pessoas, pois tem a questão ética!  

Nesse caso em específico, depois de muito pensar, tive que pedir licença para 

as demais pessoas que estavam ao vivo na aula de Psicologia organizacional para 

dar o encaminhamento da questão.  

Eu via o rosto do homem que estava filmando, percebia a cara do rapaz da 

câmera assustado com a situação! Mas consegui fazer a intervenção e expliquei que 

aquele adolescente estava sofrendo e precisava de ajuda de um médico, um serviço 

especializado, inclusive foi na época do “Ato Médico”, provavelmente o médico faria o 

encaminhamento para o psicólogo.  
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O bacana que mantemos contato com as pessoas envolvidas e fizeram os 

devidos encaminhamentos sugeridos, adequadamente, e até onde eu sei, deu tudo 

certo com essa família.  

Isso acontecia sempre, mas conseguia sair de situações-problema, gosto de 

desafios, e os meus colegas já sabem, por isso sempre me indicam! Tenho muito 

respeito por esses colegas, e sei que isso é também recíproco. Assim, sempre quis 

ajudar as pessoas e sempre deu certo esse caminho! 

Na docência, tem um aluno chamado Marcelo Batista que trabalha com o Prof. 

Marcelo Demarzo, são excelentes pessoas e bem acessíveis. Teve um momento em 

que o Marcelo Batista veio e compartilhou comigo o desejo de trabalhar com 

meditação Mindfulness.  

Acreditei no potencial dele e aceitei ser orientador do trabalho de TCC, fui 

supervisor clínico na época de sua formação. Ele estava com dúvidas e queria viajar, 

lembro que o incentivei, pois estava solteiro, sem filhos, poderia investir nas 

pesquisas, até em relação às faltas poderíamos resolver da melhor forma.  

Na época, ele queria ser voluntário na clínica para pegar experiência em 

atendimentos, pois também o incentivei e o apoiei, foi então que comecei a dar 

supervisões. Ampliamos sua visão de rede, sugeri que ele começasse a se relacionar 

nos lugares propícios, como por exemplo, Unifesp.  

Naquela época, tinha a Zuleica, secretária da Psiquiatria, tivemos a ideia para 

que ele entrasse no programa como aluno ouvinte e deu certo! Foi então, que ele 

encontrou o Prof. Marcelo Demarzo, que é referência em meditação na Unifesp. Dei 

total apoio, incentivo e motivação para que ele corresse atrás dos seus objetivos e 

sonhos. O Marcelo Batista sempre me chama de professor, e até hoje temos uma 

relação de carinho, respeito e amizade. 

O meu pai sempre meditou, então, esse campo da meditação me atraiu, foi 

então, que pedi ao Marcelo Batista para participar de sua aula de meditação. Tanto é 

que ele não queria que eu pagasse o seu curso, mas fiz questão de reconhecer o seu 

trabalho e ele topou!  

Estive presente no primeiro dia de aula em seu curso de meditação e foi 

emocionante, porque ele me homenageou naquela primeira aula e eu fiquei muito 

emocionado! Tenho muito carinho por ele! Os nossos olhos ficaram cheios de 

lágrimas, foi algo impactante!  Lembro que nesse dia fiquei muito emocionado! 
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Naquele dia fui embora em silêncio, porém pensativo, quieto e feliz ao mesmo tempo! 

Sempre acreditei no potencial dele e sei que ele sempre deu certo!  

Eu brinco que o Marcelo é figura-fundo, pois ele chama atenção por ser bonito, 

pelo sorriso largo, e depois que você o conhece, percebe que pessoa maravilhosa que 

ele é! Até minha esposa já comentou, ela me disse que toda vez que eu converso com 

o Marcelo, eu mudo, volto outra pessoa!  

É uma troca verdadeira, pois valorizo a história de vida dele! Adoro apreciar as 

coisas dele, e isso fez parte da minha história. Ele é um rapaz que saiu da 

universidade mediana em Mogi das Cruzes e é um exponencial. Ele é um dos 

precursores da meditação aqui no Brasil com o Prof. Marcelo Demarzo. Acredito que 

eu só participei, se eu não tivesse participado da vida dele, outra pessoa teria ajudado, 

porque ele é uma pessoa cativante! Mas sou muito grato por ter feito parte dessa 

história!  

Toda vez que me proponho o contato com esse aluno, sempre me coloco à 

disposição como professor e como amigo. Lembro-me de uma vez que estava na sala 

de supervisão com 12 meninas, e elas tinham preparado uma festinha para 

comemorar o meu aniversário na sala de aula. Lembro que era um dia chuvoso e 

escutei batendo na porta... Quando abri a porta, era o Marcelo! Que surpresa! Estava 

em supervisão e ele foi lá para me parabenizar, abraçar, naquele temporal de chuva! 

Ele veio apenas para me dar um abraço! Nossa! Confesso que ganhei o meu dia! Que 

felicidade! Ele foi de moto na chuva! E sempre me chamando de professor! Sabe, são 

pessoas que marcam e agregam em nossas vidas!  

Outra situação foi que dois alunos de semestres completamente diferentes, 

pediram para que atendesse uma aluna de primeiro semestre que era uma menina 

tímida, porém uma gracinha de pessoa! Mas por uma questão ética, não pude atender, 

mas a encaminhei para minha equipe. Dentro dessa equipe tinha um outro rapaz 

chamado Adriano, e eles se conheceram durante a graduação por meu intermédio. E 

agora, na última semana (2017), aconteceu o casamento deles! E até hoje eles 

atendem juntos na comunidade e eu faço a supervisão gratuitamente. Então, são 

pessoas que marcam e agregam! 

Outra aluna do mestrado da época do Marcelo Batista, comentava comigo que 

estava desempregada, ela morava em Mogi. Pedi um tempo para pensar como e de 
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que forma poderia ajudá-la. Conseguimos fazer essa ponte e hoje ela está dando 

aulas conosco, somos colegas de trabalho, e ela é sexóloga.  

Outro professor que ajudamos chama-se Valdir, ele faz pós-doutoramento na 

Unifesp, mas estava com medo de não conseguir dar aulas, pois ainda não tinha 

experiência em sala com a docência. Ressalto que ele foi da mesma época que eu, 

da PsicoBio, e ele fez contato com o Prof. Maquelim em um congresso... Lembro que 

conheci o Valdir na praia de Bertioga, mas isso já é uma outra história...  

Tivemos um problema com a coordenação que foi complicado, pois estávamos 

focados na contratação de docentes. Na ocasião o coordenador estava com um monte 

de currículos na mão para selecionar novo docente, logo eu apresentei o amigo Valdir, 

falei que tinha estudado na própria instituição, já com pós-doutorado em PsicoBio pela 

Unifesp. Imediatamente a coordenação se posicionou, simplesmente pegou o 

currículo querendo imediatamente convocá-lo para participar do processo seletivo, 

além de ter a minha recomendação, passaria por entrevista e aula teste. Foi por isso, 

que eu falei do Valdir com pós-doutorado, porém não tinha essa experiência dentro 

de sala de aula! Valdir queria muito a experiência da docência, mesmo sabendo que 

tinha muita coisa nova no ensino, como exemplo, as metodologias ativas, e mesmo 

assim, foi sincero e aceitou o desafio. E penso que não tem mais como regredir ao 

sistema de ensino tradicional do passado!  

Este novo formato de ensino ativo é uma realidade! No entanto, temos muitos 

problemas em relação a isso, como exemplo, cheguei aqui para fazer a entrevista com 

você, mas trouxe na minha mochila pesada e cheia de equipamentos tecnológicos, 

exemplo, computador, tablet, kit multimídia completo que custa em média uns R$ 10 

mil. Como pode cobrar ao professor esse tipo de condição de aula se a instituição não 

oferece as ferramentas de trabalho?  

No caso da chamada, eu faço no meu celular em sala de aula porque a 

instituição privada na qual leciono não tem Wi-Fi, Wireless, internet livre. Então, teria 

que passar para o papel durante a aula as presenças/faltas para depois na própria 

sala dos professores inserir no sistema on-line. Isso não tem nenhum sentido!  

A proposta é boa e não tem como voltar atrás..., no entanto, fico pensando nos 

alunos, numa nova geração que está chegando! Para algumas pessoas a escola 

deixou de ser interessante, exemplo, como no caso dos meus filhos que estão em 
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idade escolar, e por muitas vezes, eles recorrem à tecnologia, e isso vem ao encontro 

da nossa conversa.  

Eu posso estar muito errado falando isso, mas é a primeira vez na história que 

falam que os alunos mais novos, sabem mais que os alunos mais velhos. Então, eu 

vejo assim, é bacana a proposta; dar aulas dinâmicas, passar vídeos, esclarecer 

dúvidas, discutir artigos; mas tem uma questão, eu dou aula numa região periférica e 

nessa universidade privada existem alunos que não têm 10 centavos para tirar uma 

xerox, quanto mais acesso a isso! Percebo que a própria universidade privada não 

tem uma condição favorável para eles acessarem esses recursos tecnológicos e tudo 

isso fica bem complicado!  

Passamos por muitos treinamentos e eu até brinco... Acho que o nosso idioma 

português é uma língua muito difícil de ser falada, porém não deveria ser difícil! Mas 

infelizmente tem professores doutores ministrando aulas para professores que 

acabam colocando a seguinte frase: “subiu vários degrais”! E não fala o correto: “subiu 

vários degraus”! É desta forma que ocorrem os nossos treinamentos de professores. 

Praticamente, está nos chamando de ignorantes, inclusive esse tal professor 

continuou falando: “Vocês precisam conhecer a realidade do mundo, para subir vários 

degrais”! 

E qual é a proposta mesmo? Acredito que a proposta é boa! Mas a forma como 

está sendo colocada na minha instituição privada é de forma equivocada!  

Percebo que na instituição onde dou aulas, é uma instituição particular, quando 

você entra, eu não vejo ao menos um professor falando bem do próprio local de 

trabalho! Falam bem quando tem a visita do Ministério da Educação (MEC). Percebo 

que muito nos é cobrado, exigido, e pouco acaba sendo dado! Posso falar pela minha 

experiência que os alunos estão abertos e interessados sim!  

Os alunos comentam sobre a responsabilidade do professor, como por 

exemplo, tem professor que não consegue inserir uma proposta metodológica na aula, 

isto significa que existe uma limitação do próprio professor dentro dessa nova 

realidade no ensino. Claro que existem alguns alunos mais resistentes, outros que 

não conseguem por causa do professor que tem certa limitação. Então, estamos 

dentro de uma universidade privada em que os alguns alunos não têm perspectivas 

de vida, ou já fizeram muitas outras coisas na vida e que estão numa idade avançada.  
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Vejo senhoras aposentadas que não têm nada para fazerem e que resolveram 

voltar para estudar a psicologia, com o objetivo de ocuparem o tempo vago, e elas 

têm muitas dificuldades! Eu chego à minha sala de aula e tento fazer minha parte: 

motivando, interagindo, incentivando o pessoal mais novo para que nos auxilie com 

os mais velhinhos. Com isso, me incluo no meio, muitas vezes, você tem que passar 

por uma postura de ignorante para tentar uma aproximação com todos, até porque 

estamos falando de gerações diferentes que é gritante! Por exemplo, tenho aluna de 

70 anos e me questionou a própria idade diante desses recursos tecnológicos, pois 

não estava acompanhando o ritmo da turma com os alunos mais novos que sabiam 

as tecnologias.  

Percebo que existe uma diferença entre as gerações nas turmas, ou seja, aluno 

jovem e velho, convivendo com a tecnologia, porque depois que eles aprendem, o 

negócio anda! Mas ainda existe o medo de fazer essa aproximação com a tecnologia, 

exemplo, medo do vídeo em acabar com o computador. Alguns alunos mais novos 

não têm paciência com os mais velhos ao ensinar, a universidade não está pronta 

para ajudar esse povo. Tivemos uma experiência em que contrataram o jovem 

aprendiz para auxiliar nesse processo. Em vez de eles ensinarem os mais velhos a 

utilizarem a tecnologia, os jovens faziam para eles, e os alunos mais velhos 

reclamavam, pois queriam aprender o processo, em vez de receber tudo pronto! Isso 

é um problema, porque colocam pessoas despreparadas para lidar com essa 

realidade!  

Adoro utilizar as ferramentas das metodologias ativas, acho muito importante. 

No caso da psicologia, faço também supervisão via Skype, porém não se pode fazer 

psicoterapia on-line, mas tem a condição favorável de orientação via Skype de 

pacientes que o próprio Conselho Regional de Psicologia (CRP) permite, como 

também tem a questão da plataforma, e por muitas vezes, essa ferramenta, para 

algumas pessoas acaba sendo um limitador. No entanto, bem mais cômodo para 

outros alunos, pois não temos mais como voltar no passado!  

É interessante essa aproximação das pessoas aqui na Unifesp, pois tive a 

possibilidade de conhecer o Yuri Bittar que me recomendou o livro 

“O sonho do homem ridículo”, autor Dostoiévski, pois fala do suicídio que é o foco da 

minha linha de pesquisa. Eu li e gostei, logo pensei na tecnologia, rapidamente 

improvisei uma cópia do livro em PDF para a moçada ter acesso. Conversei com os 
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alunos sobre a proposta da leitura com o objetivo de discutir sobre suicídio. Isso no 

semestre passado, recebemos um número grande de pacientes com essas 

caraterísticas suicidas.  

Essa questão da tecnologia é importante, percebo que, na aula de 

psicopatologia, eles acessam a internet do próprio celular para fazerem pesquisa na 

aula. Mas não aceito a utilização do aplicativo WhatsApp, deixo apenas o celular para 

consulta em sala de aula. Aprendi isso com um outro professor, ele tinha um jeito para 

falar com os alunos, gostava da abordagem dele. Eu chegava assim, chamando pelo 

nome e isso funciona!  

Quando ministrava aulas aos sábados, presenciais, tinha baixa adesão, pois os 

alunos não vinham! Mas faziam as atividades on-line.  Tive que inovar para atrair 

novamente as pessoas, até porque eu ia de São Paulo para Mogi dar aula correndo o 

risco de não ter aluno! Levei a proposta para a turma do café da manhã coletivo, onde 

cada pessoa poderia levar um prato para contribuir, tirei a questão da chamada, da 

presença. Tinha um aluno que andava com umas moedinhas no bolso e que contribuía 

com o café, eu acabava contribuindo, mas sempre reforçando e motivando cada um. 

Aconteceu que um colega começou a chamar o outro, isso foi ampliando a rede, e a 

partir dessas indicações dentro da própria rede deles começaram a comparecer aos 

sábados pela manhã, isso foi surpreendente até o final do semestre!  Recebia 

feedbacks positivos deles, como também percebi que os acessos na plataforma 

continuaram os mesmos, mas a presença em sala de aula e a postura deles mudaram!  

Converso muito com eles sobre as avaliações até porque o aluno nota dez nem 

sempre é o profissional nota dez!  

Mas tem outra coisa que eu oriento muito, é sobre a questão dos plágios. 

Existem programas que te mostram o que é ou não plágio. Aprendi com o Maquelim, 

quando me sugeriu que em vez de punir, seria mais educativo explicar para turma o 

que significa plágio e apresentar os programas que fazem esse reconhecimento do 

plágio para que eles utilizassem. Fiz isso, e o resultado foi surpreendente, porque 

acabaram os problemas de plágios! Orientei que somente 10% podemos considerar 

de plágio. Teve um aluno que tinha 45% de plágio, motivei a melhorar e expliquei 

como funciona! Isso é crime! Porém, acontece na graduação o “copia e cola”, já no 

mestrado não acontece definitivamente! Plágio é crime! 
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Na época em que trabalhei com a síndrome de Burnout, naquela época eu tive 

uma namorada que na ocasião escrevia comigo, e quando peguei o artigo, mostrei o 

plágio para ela, foi surpreendente! Discutimos se o trabalho seria ou não levado para 

a banca, pois penso que isso é humilhante e desnecessário, até mesmo porque tinha 

ideia de que forma tinha sido a orientação dessa aluna. Então, sempre disponibilizo 

essas mídias e eu explico tais programas por meio do comunicador, peço para que 

baixem isso no computador e venham tirar dúvidas. Apesar de que tem casos em que 

o programa não entende que são referências bibliográficas e acusa de plágio. Depois 

desse processo de explicação e não de punição, conseguimos acabar com os plágios!  

Outro caso semelhante, já orientei um TCC de um jovem médico que estudava 

a doença de psicodermatose, com base na Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, 

pois sigo essa abordagem teórica. Ele se formou mestre em dermatologia, foi uma 

das pessoas mais simpáticas que já tive na minha vida, foi uma troca gostosa! 

Em relação ao tema da humanização, realmente eu não sei se faço de forma 

correta ou não. Sempre coloco possibilidades de interação entre todos, trechos de 

músicas, pequenos vídeos, debates nas aulas presenciais, pois acontece olho no 

olho, relacionamento interpessoal; ao contrário do curso on-line. Aconteceu que em 

um dos nossos treinamentos, foi colocado em discussão esse tema da humanização. 

Tem certas coisas, principalmente na formação do profissional de saúde, que são 

importantes, exemplo, que a pessoa seja empática, e para discutir isso, utilizo o 

recurso de leituras em sala de aula, e devem ser leituras bem pontuadas para 

trabalhar isso. Nunca pensei num marcador para avaliar essa questão. O único retorno 

que eu tenho é que alguns alunos são adeptos à proposta do professor e não do 

ensino. Agora, fiquei com ponto de interrogação sobre a humanização!  

Depois de relembrar a minha trajetória durante esta entrevista, o que me fica é 

uma reflexão sobre a importância dos modelos, não querendo ser tão behaviorista, 

mas os modelos de referências são importantes, e o professor é um modelo.  

Minha mãe é um exemplo de modelo, porque dentro da ignorância cultural dela, 

foi uma das pessoas mais sábias que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. 

Ela conseguiu administrar os sonhos de cada filho, como também a separação dos 

meus pais, sem perder a sua identidade e dignidade.  

Outros modelos de professores que eu tive me proporcionaram a descoberta 

do meu próprio potencial, apesar de que ainda acredito que estou em 
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desenvolvimento e construção, ao longo dos meus 44 anos. Não importa onde você 

está inserido, o que realmente importa são os modelos que você tem! O meu título 

para essa narrativa seria este: “A importância dos modelos”!  

Fico emocionado ao ver um aluno como Marcelo Batista se dando bem na vida! 

Não por fazer menção ao meu nome, mas por ter descoberto o seu caminho! A Milena, 

o Adriano, entre outros alunos, que estão descobrindo os seus caminhos e me 

devolvem tudo isso! A forma como falo, me posiciono, o que penso sobre família, é 

um reflexo para a vida deles!  

Sempre peço licença aos formandos para falar com as famílias! Sempre 

começo meu discurso com esse posicionamento, para que reflitam também sobre a 

importância da família deles! Eu só consegui chegar até aqui, porque tive uma mãe 

muito presente e amigos professores que considero família de décadas, e sempre um 

amigo ajuda o outro companheiro. Quando um chama, o outro responde! Agora com 

o WhatsApp, ficou mais fácil! É o comprometimento, porque cada um foi importante 

na vida do outro! Maquelim, Paulo, Valdir e eu... Cada pessoa foi se superando um ao 

outro, contudo, mantemos a sinceridade um com o outro. Por exemplo, quando 

alguém verbaliza que tem alguma dificuldade, solicita ajuda e o outro entende, por 

exemplo: “Cara! Como faço para utilizar as plataformas?”  

Um ajuda o outro! Tudo começou com os modelos! O Maquelim que é ateu, 

agnóstico, mas é o cara mais cristão que conheço! Ele ajuda, tem companheirismo e 

é isso que eu tento fazer como professor, usando as multimídias e presencial. 

Em relação ao grupo da Unifesp... Quero poder usar tudo isso para minha 

construção e desenvolvimento com esse grupo novo na Unifesp (Laboratório de 

Humanidades - LabHum), proporcionar mais conhecimentos, tudo isso vem agregar 

nos papéis que desenvolvo; tanto como psicólogo, quanto como educador!” 

 

4.3.5 5ª Entrevista - Kelly: “Curiosidade para o futuro!” 
 

Conforme o relato no caderno de campo, a narrativa aconteceu no próprio local 

de trabalho da biomédica Kelly.  

Houve um pequeno atraso, logo no início da entrevista, devido às organizações 

internas da sua equipe administrativa durante o expediente profissional da 

colaboradora.  
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Kelly atua na graduação de medicina e fonoaudiologia, também tem 

experiência em instituição de ensino privado e público. 

A docente foi conduzindo sua narrativa em formato de entrevista dialogada, ou 

seja, esperava algumas perguntas de corte, vindas da pesquisadora, para, 

posteriormente, emitir uma resposta complementar.  

Absteve-se de falar dos assuntos pessoais e familiares, centrando atenção 

apenas nos relatos de cunho profissional e acadêmico-científico.  

A colaboradora apresentou conhecimento básico sobre a metodologia História 

Oral de Vida (HOV).  

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Kelly aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua narrativa.  

 

 

“Vou te contar como me tornei professora no ensino público, apesar de que 

sempre estudei no ensino público. Fiz o curso Biomédico, sendo que o próprio curso 

de Biomedicina é voltado para formação de docentes e pesquisadores. Na época eu 

já queria ser professora, por isso fiz o mestrado e doutorado. Com o passar do tempo, 

aconteceram várias coisas que me levaram a prestar concurso público na área. 

O mundo anda mais rápido que as próprias mudanças no ensino, como por 

exemplo, eu venho do ensino tradicional que era o modelo na época. Hoje, os desafios 

do exercício profissional exigem competências que o ensino tradicional não dá conta. 

Não significa que era ruim o ensino tradicional, mas o atual e novo modelo trabalha 

com as questões relacionais, ou seja, competências comportamentais e não somente 

técnicas. O mundo vem avançando, até então, construímos a nossa identidade como 

professor segundo o modelo tradicional. Porém, fico com dúvidas se vamos conseguir 

acompanhar as mudanças do mundo, principalmente, se não incorporarmos as 

tecnologias.  

A tecnologia é um processo de vir a ser, por exemplo, estou usando as 

tecnologias do Google em sala de aula com alunos da Pós-graduação, enquanto estou 

usando esses tipos de tecnologias, entretanto, já existem outras tecnologias que estão 

surgindo, então é tudo muito dinâmico, por isso acredito que cada vez mais o professor 

vai ter que se “desenvelhecer”.  
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No caso das metodologias ativas (problematização, simulação, aprendizagem 

baseada em problemas etc.) são positivas, mas dependem também do apoio 

institucional e de como é feito esse processo.  

No nosso contexto, e atual cenário, teria que ter formação docente 

continuamente, e isso não acontece, até porque os professores não sabem usar essas 

ferramentas. É um processo bem dinâmico, por exemplo, eu dou aula na formação 

docente com alunos da pós-graduação, então eu tenho que estar me atualizando 

constantemente. Teoricamente sou a porta voz do que aparece no ensino, por isso 

preciso de atualização constante. Não é algo difícil isso acontecer! Mas na prática, no 

ensino público, não temos a cultura de um processo que gerencie a carreira do 

docente. Enquanto outras instituições privadas estão buscando isso de forma 

contínua, oferecendo treinamentos e focadas na formação docente.  

Apesar do discurso não ser esse, na prática ainda vale o seguinte discurso:  

“Quem sabe, sabe ensinar!”  

Às vezes, até escuto: 

 “Precisamos inovar!”  

Mas na verdade o que vale é: 

“Quem sabe, sabe ensinar”! 

No caso das metodologias ativas (sala invertida, problematização, simulação, 

aprendizagem baseada em problemas etc.), sabemos que tudo isso já está 

acontecendo por aí, mas nem todos os professores conhecem para saber fazer 

mesmo, de forma correta! Por outro lado, os professores sozinhos têm tentado fazer 

isso acontecer na prática em sala de aula. Existe um movimento, pois ninguém está 

parado! Fazem um exercício de tentativa e erro continuamente. 

Tive experiência no ensino privado, penso que isso tudo depende da instituição. 

No meu caso, já faz mais de dez anos que trabalhei em instituições mais tradicionais, 

isto é, não foi agora recente, faz tempo, portanto era um ensino mais tradicional 

mesmo. Não tinha ambiente para mudar isso, e nem as tecnologias que temos hoje, 

nem salas para dividir grupos. Agora, penso que existem várias instituições 

particulares que estão à frente das instituições públicas.  

Existe um preconceito muito grande em relação ao ensino privado e isso é um 

absurdo! Penso que essas instituições já avançaram muito mais do que a gente no 

ensino público, como também existe uma arrogância acadêmica aqui! E que não será 
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sustentada por um longo tempo! Por exemplo, vamos supor, você vai dar aula de 

bioquímica, você não precisa colocar o aluno no laboratório se ele não vai ter contato 

com isso; ao contrário, podemos fazer um jogo de simulação e explicar todos os 

procedimentos, até ele chegar ao resultado que é a aprendizagem.  

Para o laboratório de simulação acontecer, precisamos de recursos. Mas o que 

vemos na atual realidade, é que não temos nem recursos para manter um hospital 

público, tanto é que está fechado por falta de recursos. Porém, sou uma pessoa 

otimista, acho sim que as coisas vão melhorar, no entanto, precisamos sair do próprio 

lugar, e ir atrás das mudanças. Essa ação e busca permanente dependem mais do 

docente do que da própria instituição, até porque a instituição está mais preocupada 

com a produção acadêmica. 

Para lidar com a questão da humanização do profissional de saúde, penso que 

durante a sua formação, ele deverá passar por experiências humanizadoras ou no 

mínimo não desumanizadoras, por exemplo os cursos oferecidos aqui no nosso 

campus, o aluno fica em aulas intensas das 8 às 18h diariamente, pois a exigência 

dos conteúdos é muito grande, isso faz com que o aluno não tenha tempo para 

vivenciar outras experiências. Então, penso que esse nosso aluno acaba sendo 

desumanizado ao longo do processo de formação acadêmica. É como se eu 

precisasse prestar um cuidado humanizador, e é como se essa dimensão 

humanizadora não fizesse parte do cotidiano. Se eu não me humanizo, como vou 

conseguir exercer uma relação humanizada? Acontece um sofrimento mesmo! E 

percebo isso, pois leciono na graduação do curso Fonoaudiologia e Medicina. 

Penso que os alunos estão abertos, mas tudo que é novo assusta! Agora se 

você explicar bem claro qual a proposta da aula, da metodologia, e se for algo com 

que os estudantes sintam que isso faça bem para eles, pode dar uma sensação de 

auto eficácia muito legal! No início, o aluno pode até resistir porque muitos estudantes 

foram formados naquele modelo tradicional, embora isso esteja mudando. Eu creio 

que o aluno está aberto para o novo, para essas mudanças, desde que sejam 

passadas com responsabilidade de forma orgânica, ele vai topar! O aluno é legal, nós 

que criamos uma imagem do aluno. Agora, o aluno não aceita qualquer coisa, e isso 

é diferente! Ele tem esperança, porém, dependendo da fase em que está no curso, 

ele pode estar cansado, principalmente nos últimos anos do curso, como também, 
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existem conteúdos que esquecem. Nós esperamos do outro, aquilo que não demos! 

Todo professor acha que foi exemplar, responsável, e, na verdade, não foi!  

São perfeitas as escolhas que as docentes fazem em suas carreiras, ou seja, 

trabalhamos com aquilo em que acreditamos, ou seja, se eu gosto daquilo que faço, 

eu aprofundo mais no meu trabalho; caso contrário, não vou compactuar com aquilo 

que não acredito! Não trabalharia com aquilo que não faz sentido com as minhas 

práticas. Existem coisas boas, mas nem todos querem realmente fazer, e isso deve 

ser respeitado!  

Já trabalhei também em ensino privado e agora trabalho no ensino público, vejo 

que existem alguns pontos de diferenças, como por exemplo, trabalhei em instituição 

privada por alguns anos, dei aula para as primeiras turmas da Biomedicina no ensino 

tradicional, e hoje fiquei sabendo que as metodologias ativas estão sendo 

disseminadas. Isso era algo que eu não sabia! Acho que toda essa mudança no ensino 

é muito legal!  

Agora, também não significa dizer - agora não faço - até porque, existe um 

período de formação e preparação do docente. O professor também precisa estudar! 

Por outro lado, é também complicado porque você recebe o valor da hora-aula para 

exercer determinada função e acaba exercendo outra.  

É complicado porque, no ensino privado, o docente tem a escolha, se quiser 

exercer as metodologias ativas, está tudo bem; ao contrário, se o professor não 

concordar, será demitido! No caso do professor concursado, se ele quiser trabalhar, 

trabalha; se não quiser fazer o trabalho, ele não irá executar e pronto! O máximo que 

aconteceria, no caso do professor concursado, seria receber um processo 

administrativo. Mas que também poderia entrar com a defesa de assédio, afinal de 

contas pode alegar que se sente perseguido e isso levaria anos para ser resolvido. 

Ou seja, o funcionário público é bem diferente do funcionário privado. No caso do 

colaborador em instituição privada, se ele se recusar a trabalhar, pode ser “degolado”, 

o que é justo! Existem alguns docentes que resistem às novas metodologias porque 

acreditam no próprio jeito de dar aulas, pois são anos ensinando daquele jeito e o seu 

jeito funciona e dá resultado!  

Com essas mudanças, o professor vai utilizar novas ferramentas que ele não 

domina, e, às vezes, não acredita muito! Isso pode ser uma tortura e desumano para 

o próprio professor também! É complicado trabalhar com algo que alguém te disse 
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que funciona, mas você não sabe muito bem como fazer, além do que, você está 

formando profissionais de saúde; logo, para dar certo, precisa-se de apoio 

institucional. Falar de humanização é pensar na própria relação entre instituição-

professor, professor-aluno e profissional-usuário. 

Outro exemplo de humanização na educação, é que existe aqui um projeto 

sobre a área verde. Quando foi implantada essa área verde, a nossa proposta foi 

deixar um espaço em aberto, vazio na grade semanal do aluno. Isto é, ele poderia 

fazer o que desejasse nesse horário reservado, inclusive dormir, descansar, passear, 

era um espaço verde, isto é, uma experiência na área da humanização! Se olharmos 

agora para esse projeto da área verde, está totalmente modificado, pois agora não é 

mais um tempo protegido, e sim voltado para atividades de extensão e projeto de 

iniciação científica... E quando o aluno sai para ir ao cinema é visto pelos próprios 

alunos como quem não está a fim de nada! É criticado entre os colegas. Por exemplo, 

ouvi de uma aluna que entre eles existe uma cultura que todos devem fazer pelo 

menos uma iniciação científica, isto é, desenvolver uma pesquisa em sua área; o “não 

pesquisar” é inadmissível entre os próprios alunos!  

Como assim? Isso em que momento? Eles têm aulas das 8 às 18h diariamente! 

Em qual momento teriam essa disponibilidade? Isso é humanizador? Não sobra tempo 

para que o aluno vivencie o próprio sofrimento! Mas ainda acredito e apoio essas 

metodologias novas, pois acho legal! 

Penso também que exista uma “novela” e essas mudanças no ensino que estão 

em moda! Por outro lado, existem estudos que relatam que essas ferramentas 

funcionam, apesar de que não temos estudos que digam o oposto, de que não 

funcionam essas metodologias! É necessário relativizar um pouco, senão corre o risco 

de se tornar uma obrigação: “O fazer por fazer”! Temos que ter cuidado com os 

modismos... “Agora vamos fazer assim ou daquele outro jeito; agora vamos mudar o 

foco e fazer de um jeito totalmente diferente!” Tudo o que você faz com que o aluno 

se mobilize, se torna muito mais legal! Talvez possa não ser muito legal para o 

professor fazer. 

Existem casos em que o professor não teve a certeza de que o aluno aprendeu, 

ou seja, há dúvidas se esse estudante está ou não pronto! Acho que ainda existe uma 

ideia de paternalismo em vários lugares, ainda está enraizado, pois é algo cultural.  
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Penso que as instituições particulares têm recursos, o que é bem diferente do 

ensino público. No ensino privado, se você não faz o trabalho, será demitido! E isso 

não é uma escolha do docente. Para alguns professores, é o momento ideal para 

aprenderem mais ferramentas novas e diferentes, além do que, o mundo mudou e 

existem pessoas interessadas em acompanhar essas mudanças. Mas para outros 

docentes, isso não acontece porque tem algum tipo de resistência ou medo do novo!   

O docente precisa ter apoio institucional, ter alguém que entenda desses 

processos, dialogando, explicando, capacitando como se faz e para que serve tal 

metodologia ativa, como por exemplo, como deve ser elaborado um vídeo de uma 

aula. A forma como você se apresenta num vídeo é diferente da aula presencial, como 

também, é diferente da aula que está sendo gravada em sala de aula, pois não serve 

como mesmo modelo para a exposição de uma web conferência, isto é, são formatos, 

contextos e cenários diferentes! É diferente quem filma uma aula em sala, da gravação 

em um lugar específico para filmagem de um vídeo. Às vezes, o professor não foi 

preparado, então, não sabe como fazer. Por outro lado, temos docentes que fazem o 

trabalho acontecer por tentativa e erro, porque não tem quem ensina!  

Eu converso com as professoras da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 

são queridas! Trocamos discussões nesse sentido, especificamente sobre essas 

coisas, pois percebo que elas estão abertas para esse diálogo. O professor precisa ir 

buscar e trocar informações, não dá para ficar parado no tempo! Não dá para sair 

fazendo de qualquer jeito!  

No caso, vou falar da minha opinião: eu odeio proposta Educação a Distância 

(EaD); inclusive já fiz vários cursos, e o que eu mais gostei foi daquele curso que todo 

mundo odeia, mas que propõe um plano de trabalho com prazo determinado, por 

exemplo, você tem um mês contado para fazer 10 módulos e em cada módulo você 

tem um estudo, leitura e tarefa dirigidos, sendo que, no final do curso você faz uma 

grande avaliação daquilo que você aprendeu durante todo esse período de 

aprendizagem.  

Eu adoro esse modelo! A autonomia é totalmente minha! Se eu quiser fazer 

todo esse curso numa única noite e virar 24hs fazendo todos os módulos para 

terminar, será minha escolha! É minha responsabilidade, pois posso combinar comigo 

mesma e não com o outro! Mas esse modelo não é o modelo do qual as pessoas mais 
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gostam, isto é, as pessoas gostam e utilizam de um outro modelo, aquele que se refere 

aos chats, fóruns, discussões em grupo a distância, e-mails etc. 

Eu odeio fóruns porque as pessoas concordam com tudo e com o colega por 

obrigação, e não de forma crítica ou espontânea, por exemplo: “concordo com fulano”, 

e, às vezes, acontece de ser uma concordância sem fundamento algum! Isso serve 

apenas para validar a presença e participação no grupo on-line. Eu, particularmente, 

não gosto disso! Realizei vários cursos nesse primeiro modelo que expliquei, pois fluiu 

de forma independente e eu gostei! Não tinha fóruns de participação e nada disso que 

citei!  

Fiz outro curso que era semipresencial e tinha momentos de concentração; eu 

ia muito bem, ao contrário dos momentos no curso de dispersão, no qual odiava! Fiz 

outro curso de moda. Aliás, é um assunto que adoro, inclusive foi on-line no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Achei que ia fazer o curso direito, 

mas não fiz porque não gosto daquele negócio de ficar lá vendo vídeo; participando 

de discussões em fóruns...; pessoas concordando com os colegas apenas por 

concordarem!...  

Acho que é obrigatória a atualização docente, de fato você precisa fazer porque 

o mundo está mudando! Tem cursos que eu faço EaD, pois não tenho tempo para me 

deslocar até o local, até porque faço a minha gestão do tempo, pois tenho uma agenda 

de atividades, tenho que trabalhar e estudar além do que eu quero! Eu tento me 

esforçar para trabalhar com ferramentas atuais porque sei da importância disso na 

vida dos alunos! 

Já utilizei as plataformas Moodle, mas foi por pouco tempo. Agora estou usando 

experimentalmente as ferramentas do Google, onde existe um ambiente de 

aprendizagem estabelecido, por exemplo, formulários Google docs: os alunos 

respondem um questionário e enviam on-line. Outra ferramenta que eu mais gosto é 

o Google planilhas, que você compartilha arquivos com eles, e tem o Google 

Acadêmico indicado para pesquisas. Tudo está sendo um processo experimental, até 

porque, eu, como docente, tenho a obrigação de mostrar as tecnologias para eles. 

Então, o que eu fiz? Peguei um ‘doc’ do Google que tem um aplicativo semelhante ao 

Word, fiz um template do trabalho que precisam fazer, que serviu de modelo para cada 

grupo. Com isso, vou monitorando cada grupo nessa construção do trabalho. Por 

enquanto está funcionando e estou gostando muito!  
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Penso que vale a pena inovar nesse sentido tecnológico, porém sem ambiente 

virtual caro para troca de aprendizagem, ou seja, sem nada, de forma simples e 

gratuita, e isso já estou fazendo! Apesar de não dominar as ferramentas do Google, 

mas já estou estudando esse novo recurso, e ao mesmo tempo, tentando oferecer 

algo de mais novo e de melhor para os alunos. São recursos potentes, acessíveis e 

gratuitos. Lembrando que o aluno pode acessar do próprio celular, apesar de que 

alguns sites vendem anúncios, então, não são bem gratuitos assim, mas funcionam 

muito bem, pois você pode compartilhar com o número certo de alunos. Este recurso 

está associado ao Google drive e está tudo interligado, tanto é que estou te falando 

dos recursos básicos, mas existem outras possibilidades de uso, porém desconheço 

os recursos avançados, estou aprendendo também com os alunos! Prefiro usar isso 

a distância para testar. Eu não programo o curso a distância, pois o meu curso é 

totalmente presencial, porém as atividades podem ser feitas de forma on-line sem 

problemas.  

No caso da plataforma Blackbord, é paga, eu não uso, mas já ouvi falar da 

eficiência na educação a distância. Inclusive existe um recurso detector de plágio. 

Acho importante esse tipo de recurso de auto monitoramento, pois, dessa forma, o 

aluno conseguirá ampliar esse tipo de conhecimento em relação aos plágios. Na 

verdade, eu não sabia o que era plágio direito, depois que comecei a estudar e 

aprofundar esse tema com os alunos, percebi que plagiava sem saber! Sempre foi 

crime! Mas a diferença é que agora on-line você pega tudo! Antigamente, era só no 

papel, agora é tudo on-line e dá para monitorar. Isso é fantástico! 

Passei por uma experiência no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), 

fui fazer uma prova na autoescola recentemente e estava sendo monitorada na própria 

sala, pois tinha uma câmara no canto da sala que estava em frente ao computador e 

sendo filmada na hora que fazia a prova on-line. Se fosse antigamente, o motorista 

poderia pegar o celular e olhar as regras do trânsito. Agora não tem como olhar, 

porque existe uma câmara quando realiza a prova. Isso é muito legal! É uma solução 

inteligente colocar o recurso webcam e tenho certeza de que iremos nos adaptar 

rapidamente a esse novo modelo.  

Não estamos falando mal do passado! Acho que foi legal o que já foi referência, 

pois percebo que podemos fazer o melhor sempre! Não estamos difamando o que já 

foi, ao contrário, dá para inovar e fazer diferente sempre! Tem professor que gosta de 
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dar aula expositiva, por exemplo, no meu caso eu adoro ministrar aulas expositivas! 

Ao preparar uma aula expositiva tem todo um trabalho docente, mas corre o risco que 

daqui a uma semana, posso encontrar o mesmo aluno que participou dessas aulas, 

correndo o risco da pessoa não lembrar mais do conteúdo ministrado naquela ocasião, 

isso é frustrante! Porque você planejou toda a aula, explicou, teve todo aquele 

investimento para o aluno te dizer que esqueceu o conteúdo! Você deu o teu melhor! 

Eu achei aquela aula maravilhosa! Porém, naquele dia tinha alguns alunos desfocados 

e que, por algum motivo, estavam dispersos, realmente é frustrante para o professor!   

É diferente quando você prepara uma aula em vídeo em que você disponibiliza 

para todos os alunos da sala antes, entrega um estudo de caso motivador para eles, 

ou estratégias baseadas em grupos, divide a turma em equipes e aplica o teste. É só 

monitorar e ver o resultado! O professor terá maior movimento em sala de aula, talvez 

não aumente tanto o seu trabalho, mas terá resultado, isso é fato! Mas para o 

professor chegar nesse ponto terá que experimentar, testar, pode ser que funcione ou 

não!  

Vamos nos permitir inovar na sala de aula e avaliar os resultados! Acho que 

essa é uma tendência, as coisas irão mudar para melhor, posso ser otimista, mas 

estamos falando de um mundo antes e depois da internet, e as coisas também 

aconteciam naquela época! Eu sou do mundo antes da internet. E o que vai acontecer 

daqui para a frente não dá para imaginar, por isso precisamos da qualificação docente 

com qualidade! 

E quanto às avalições? Como estão sendo formulados os testes? E o que está 

acontecendo na Medicina?  

Existe, atualmente, no curso médico, um dispositivo legal que é chamado de 

Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM), paralelo 

ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O aluno do segundo 

ano de Medicina faz uma prova, no quarto ano faz a segunda prova, e no sexto ano 

ele faz outra prova que é condicionante para ele se graduar em Medicina. Já tem uns 

dois anos que colocaram esse dispositivo de avaliação. Claramente, que isso não irá 

ficar somente na Medicina! Agora, existe uma diferença entre o provão. Pelo menos o 

que eu entendo dessa lei, se o aluno for mal na avaliação, pode refazer a prova sem 

grandes questionamentos da instituição de ensino. Ao contrário, a prova ANASEM, os 

avaliadores questionam o rendimento baixo dos alunos, ou seja, a instituição também 
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vai se mobilizar nesse programa de avaliação, porque será avaliada. Logo, o aluno 

que ganha mérito será identificado pela instituição responsável pela sua formação 

acadêmica e desempenho na prova.  

A questão não é ter a nota no histórico escolar, acho que ninguém olha mais o 

histórico escolar, talvez para participar de uma seleção no ingresso da vida científico-

acadêmica, ou para pegar uma bolsa, caso contrário, não existe mais essa 

preocupação! Talvez no começo da carreira do aluno possa existir tal preocupação. 

Temos um medo desse maldito histórico e que não serve para nada! Nem lembro se 

pediram meu histórico quando escolhi ser professora. O histórico mostra só um 

desempenho estático! 

Existe uma oscilação de peso importante entre o saber técnico-científico e o 

ético-humanista, na verdade não deveria ter essa força de contraponto, porque se 

você não tiver um saber técnico-científico consolidado, o aluno nunca será um bom 

profissional de saúde. Agora, se o aluno não tiver o saber ético-humanista, não será 

um bom profissional de saúde! Logo, os dois pesos são competências absolutamente 

necessárias, pois a área da saúde depende de muito mais dessas condições lógicas, 

por exemplo, a saúde depende de condições fisiopatológicas, mas depende muito do 

ambiente de vida, recursos diversos e de outras coisas. 

No entanto, fomos formados naquele modelo técnico-científico absoluto, que é 

modelo flexneriano, que foi ótimo! Coitado do Flexner! Conseguiu fazer uma 

revolução, uma explosão de conhecimentos e depois foi muito criticado. Ele não sabia 

que viria a tecnologia, a internet. Esse modelo foi criticado, porque o mundo mudou, 

pois estamos falando de um paradigma do ano de 1910!  A concepção de saúde 

mudou! Aquela visão de que todo mundo morria de infecção mudou... Hoje as pessoas 

vivem mais, por isso precisamos ter mais cuidados com as relações humanas, existe 

uma série de limitações e não é o mundo científico que vai dar conta dessas questões.  

Penso que nunca que o saber técnico-científico vai evitar o envelhecimento, 

portanto outras prioridades são importantes; o cuidado, a visão de mundo sobre o 

envelhecimento em que as pessoas têm limitações, isto é, não temos pessoas prontas 

para lidar com o envelhecimento, o que também é preocupante!  

Um outro ponto importante, é que percebo que muitas pessoas estão deixando 

de fazer especialização e estão fazendo o curso de mestrado e doutorado em busca 
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de emprego, pois se você tiver mestrado tem mais chance de contratação no mercado 

de trabalho. 

Acho que a frase “Curiosidade para o futuro” resume bem o que conversamos, 

pois acredito que vai ser positivo toda essa mudança na educação! Algumas pessoas 

falam que o mundo está pior, não acho que está pior não! Ao contrário, penso que 

muita coisa já mudou e está avançando! Penso que a informação está sendo 

disseminada de forma mais rápida, e antes isso não acontecia, pois não tínhamos 

recursos tecnológicos para tal, por exemplo, quando alguém mata uma pessoa na 

Síria, o mundo inteiro fica sabendo. Mas no passado, outros matavam milhões de 

pessoas e ninguém ficava sabendo. Isso sempre aconteceu, porém não era divulgado 

nas mídias! A diferença que hoje a informação chega, por outro lado, achamos tudo 

isso inaceitável! 

O mundo será cada vez melhor, por isso gosto de pensar que podemos 

aprender sempre mais e mais! Podemos fazer algo legal sem precisar de muita coisa! 

É possível fazer algo simples e básico com valor significativo, basta tentar! “  

 

4.3.6 6ª Entrevista - Moises: “Narrativas de um professor reflexivo: que 
fazer é esse?”   
 

Conforme a descrição do caderno de campo, a entrevista com o psicólogo 

Moises foi realizada numa universidade pública, espaço silencioso e adequado para 

esse tipo de atividade.  

O colaborador estava disponível para a conversa, porém apresentava 

moderada restrição no horário, devido à organização de sua agenda semanal na 

graduação de psicologia numa universidade privada.  

Moises apresentou ampla experiência no campo da educação em saúde e 

descreveu a sua trajetória de forma segura, confiante, independente e autêntica, pois 

estava centrado somente nos relatos de suas experiências acadêmico-profissionais-

científicas; tanto no papel de professor, quanto no de psicólogo clínico.  

O docente apresentou vasta experiência na área de pesquisa-extensão e 

profundo conhecimento sobre a metodologia de História Oral de Vida (HOV). 
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Moises sente-se orgulhoso, reconhecido e valorizado por seus alunos, pois 

entende que essa é a sua vocação/missão de vida, ou seja, a carreira de docente foi 

uma escolha e não uma obrigação!  

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; o Moises aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua 

narrativa. 

 

 

“Estou na Educação desde que me licenciei em Psicologia. Antigamente a 

formação do psicólogo acontecia em dois momentos: no oitavo semestre (a 

licenciatura) e no décimo semestre (o bacharelado). Quando obtive o título de 

Professor de Psicologia, ainda havia cursos de Magistério na educação infantil e 

ensino fundamental. Isso era nível médio e eu tinha prerrogativa legal para ministrar 

essas aulas de Psicologia para o curso de Magistério. Contudo, isso mudou em 2007 

porque os professores da educação infantil e das séries iniciais passaram a ter 

habilitações no curso de Pedagogia, então, quem leciona essas aulas, hoje, é no 

mínimo psicólogo especialista. E quando estava no nono semestre de Psicologia 

ministrei algumas aulas no curso de Magistério porque sempre me imaginava no papel 

de professor.  

A minha primeira formação universitária foi em música, porém parei a faculdade 

quando estava no quarto semestre, por motivos que não vêm ao caso. Mas sempre 

me imaginei como professor... 

Durante a graduação de Psicologia, quando tínhamos a oportunidade de fazer 

seminário, eu sempre era o primeiro a me oferecer porque eu gostava muito da 

organização, do preparo, era uma coisa muito prazerosa! 

Logo que terminei a faculdade, um professor, que é uma referência para mim 

até hoje, coincidiu que ele foi convidado para dirigir um curso de Psicologia numa outra 

instituição, e ele me indicou para duas disciplinas das três que ele dava aula na 

universidade. Além de me sentir honrado, era tudo o que eu queria, portanto comecei 

a dar aula sem alguma titulação! Ministrava a disciplina de História da Psicologia e 

Teorias e Sistemas em Psicologia, que por sinal, é tudo de bom para quem está 

começando! Com isso, já se completaram 36 anos de experiência na Educação como 

professor de Psicologia.  
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Fui passando por transformações, mudanças e repensando as minhas práticas, 

principalmente o meu papel de professor...  

Hoje sou professor de disciplinas teóricas na graduação, como também 

supervisor dos estágios em processos educativos. Então, posso trazer para os meus 

alunos a leitura que tenho, como por exemplo, do papel do psicólogo no contexto 

escolar, que inclusive é o objeto de estudo do meu doutorado... “Que professor é 

esse?”. “Que psicólogo é esse no contexto escolar que está contribuindo para esse 

interminável processo de medicalização do aluno? e Como acontece o processo de 

fracasso escolar?” 

Na universidade privada, na qual leciono, chegou um novo coordenador que 

agrupou as disciplinas em função da especialidade do professor, então, pela primeira 

vez na minha vida, nesta faculdade, fiquei somente com as disciplinas que fazem 

dialogar com a Psicologia da Educação, por isso fiquei com disciplina Psicologia 

Escolar, Psicologia Escolar & Problemas de Aprendizagem, Orientação Profissional e 

os Estágios em Processos Educativos, no nono e décimo semestres do curso de 

Psicologia. 

Eu me sinto muito pertencente à universidade como professor, acho um 

equívoco pensar no papel de professor como educador em qualquer nível de ensino, 

desde a educação infantil, embora alguns pais e/ou responsáveis transfiram e 

terceirizam essa responsabilidade para o professor, mas que não é dele, ou seja, sua 

função é ensinar.  

Toda minha prática está pautada num curso que eu fiz muitos anos atrás na 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) de aperfeiçoamento e atualização (um 

semestre), onde foram trabalhados diversos conteúdos de forma reflexiva, com base 

na teoria de Vygotsky, inclusive que é o meu referencial teórico, como também, 

Ivan Illich, e depois fazendo o diálogo com a Psicologia: Foucault, entre outros. O 

curso era sobre “O professor reflexivo”.  

Tenho termômetros na universidade particular que me mostram que estou indo 

no caminho certo. Um deles é a Comissão Própria de Avaliação (CPA), pois é o 

momento de avaliação dos alunos em relação ao corpo docente. Por ser uma 

faculdade privada, é obrigatório ter esse tipo de avaliação do corpo docente.  

O segundo termômetro é um dado mais interpretativo que é a frequência em 

que sou convidado para ser o professor homenageado ou paraninfo das turmas. Isso 
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significa um termômetro, apesar de que trabalho com o formato de avaliação que a 

universidade me impõe, e com os quais não concordo, mas é a regra do jogo! Como 

professor responsável pelo ensino, eu reprovo e aprovo. Portanto, tenho questões 

claras com os alunos, sou um professor dialógico, não sou um professor bonzinho e 

ou mauzinho. Entendo que a minha função é outra, pois tenho um conteúdo, mas eu 

não desenvolvo esse conteúdo do jeito que a instituição espera que eu desenvolva, 

isto é, desenvolvo esse conteúdo conforme acredito que deva ser desenvolvido, e os 

alunos gostam disso. Mas precisam estar cientes dos próprios compromissos e 

responsabilidades, como por exemplo, estar em dia com leituras prévias, com a 

produção de textos, as quais cobro constantemente.  

É uma universidade mais periférica, então, os alunos têm deficiências 

estruturais, a maioria desses estudantes vieram de escolas públicas, não gostam de 

ler, não gostam de estudar, ou seja, eu trabalho isso tudo! Não posso dizer que o 

aluno não aprende, não sabe, que ele é isso ou aquilo se eu não der a minha 

contribuição para a educação. 

Tenho oportunidade de acompanhá-los, pois tenho disciplinas que começam 

no quarto semestre e seguem comigo em outros, até o décimo semestre, então eles 

passam os três anos seguidos comigo, isto é, os três últimos anos de formação do 

curso de Psicologia. Já no quarto semestre, eles já sabem como funciono, por 

exemplo, já sabem que eu sou um professor desbocado, tolerante com os esquemas 

dos micropoderes, pois tento orientá-los ao máximo durante a aula, mas eu não sou 

amigo deles! A nossa relação é uma relação que se caracteriza por aquilo que a 

instituição espera. Mas sou dialógico e flexível, porém não sou bonzinho, então, sou 

assim como professor!  

Na última Comissão Própria de Avaliação (CPA), tive 92% de nota, entre bom 

e ótimo que os alunos responderam. Isso é um feedback importante que também 

mostra que estou indo no caminho certo! No entanto, existe aluno que me odeia, pois 

teve 1% que respondeu negativamente. Isso porque depois de uma cobrança nas 

produções de seus textos dos projetos, os quais preciso supervisionar semanalmente, 

ele durante muito tempo, de forma insistentemente, me provocou, me provocou, e 

tentei explicar o seu papel de aluno omisso frente às atribuições de tarefas escolares. 

E após 13 semanas, este aluno me entregou um papel escrito à mão, e realmente falei 

que nem o lixo aceitaria! Imediatamente ele fez uma reclamação na ouvidoria, 
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solicitando a minha demissão da universidade. No entanto, a universidade não levou 

isso em conta! Isso acontece muito na universidade particular, especialmente as 

periféricas, a questão de duplo vínculo, ou seja, em que o aluno é também o cliente.  

Tudo que é duplo vínculo entramos no campo da psicopatologia, por exemplo, 

o seu marido não é o seu pai; o seu filho não é o seu irmão; que tem o mesmo 

processo psicopatológico dos ganhos secundários, então, ele é aluno e ao mesmo 

tempo cliente da instituição, e como cliente tem certos direitos de cobrar do professor, 

e se isso não funcionar, ele vai no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON). Busco sempre esclarecer que esses tipos de problemas deverão ser 

resolvidos na secretaria da coordenação acadêmica e não no Procon, deixo claro que 

ele não é meu cliente, não é meu freguês; ao contrário, é o meu aluno, e eu sou o 

professor, pois não o seu prestador de serviços! Eles confundem muito isso, e como 

eles pagam todos os meses as mensalidades, acham que têm direitos acima de tudo, 

do bem e do mal! 

É uma experiência gratificante, até cheguei a pensar de que vou morrer em sala 

de aula! Acho que essa será minha trajetória e não estou falando metaforicamente, 

acredito mesmo que vou morrer dando aula! Já vai ficar aqui registrado e depois irão 

dizer que fui visionário! 

Para tanto, precisamos fazer a leitura correta do nosso alunado. O meu 

alunado, os meus alunos, aliás, eu tenho um perfil muito claro de quem ele é, por 

exemplo, ele frequenta a faculdade à noite porque trabalha o dia todo, e quando chega 

na aula, já está cansado porque pegou fretado ou transporte público, por muitas vezes 

ele não come um lanche porque não tem dinheiro.  

Com relação às metodologias ativas, busco transformar e inovar a minha aula 

sempre como sendo uma experiência agradável aos alunos, então, não sou um 

professor “PowerPoint (ppt)”, uso raramente esse equipamento para ocasiões 

específicas, mas não diariamente, tanto é, que o meu equipamento de Datashow é 

mais utilizado por outros colegas professores, porque não temos equipamentos 

suficientes para todos os professores na instituição, e temos professores que não 

lecionam sem PowerPoint! Então, gosto de trabalhar com rodas de leitura e histórias 

de leituras compartilhadas. 

Teve um semestre que trabalhamos com a leitura compartilhada, logo que 

terminamos a leitura, próximo ao final da aula, estava todo mundo chorando de 
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tamanha emoção de que aquela leitura compartilhada produziu nos alunos. Ao final 

da aula, aquele aluno que não estava chorando, estava ao menos emocionado. Era 

um texto que trata de uma questão espinhosa, que é a identificação de uma pessoa 

soro positivo HIV no contexto familiar sem que ela tivesse qualquer responsabilidade 

disso. Dessa forma pudemos perceber como as coisas vão acontecendo e evoluindo. 

Eles tiveram a oportunidade de sentir essa questão da leitura compartilhada e 

humanizada para poder dividir isso com os adolescentes no campo dos estágios, e 

isso, realmente foi algo fantástico, pois esses alunos são pós-adolescentes, é claro 

que alguns alunos são mais velhos! Isso é algo que gosto muito, como também 

acredito que a roda de conversa funciona muito bem, é fantástico!    

Existe o concurso de produção textual que acontece a cada semestre. Os 

grupos produzem textos fora do ambiente de aulas e como disparador motivacional, 

ganham prêmios, que no caso, são entregues livros. A cada semestre tem dois 

concursos. Amanhã, quinta6, teremos o resultado desse concurso, então, amanhã é o 

dia de entrega do prêmio que é sempre um livro e isso é motivador! Não penso no 

modelo e nem gosto de reforçá-lo, mas ao contrário, é um modelo incentivador porque 

você percebe uma melhor qualidade no segundo texto, que geralmente é melhor do 

que a construção do primeiro texto, e sempre dá para fazer melhor, sempre! Neste 

caso, tive mais dificuldade para decidir quem será o ganhador do segundo concurso, 

do que o primeiro. O livro é um elemento motivacional, porém não concordo com o 

modelo de reforçamento, até porque nunca saberei se estou sendo reforçado ou 

reforçando eles! Já viu aquele cartum do ratinho da caixa de Skinner, onde ele fala: 

“Esse cara está cada vez mais condicionado, pois cada vez que bebo água, ele 

pressiona o botão!”? 

Tudo dependerá de qual ângulo você está percebendo o mundo, veja outro 

exemplo: eu bebo por que minha mulher enche o meu saco ou a minha mulher enche 

o saco por que eu bebo? Com quem está a verdade?  

Trabalho em psicologia escolar e problemas de aprendizagem, eu luto há 

muitos anos contra a patologização e medicalização na área da educação, inclusive 

estou defendendo esse tema na minha pesquisa do meu doutorado aqui na Unifesp. 

Até fiz a minha apresentação aqui no Seminário do Grupo e Estudo e Pesquisa sobre 

 
 
6 Quinta-feira – 18 de maio de 2017. 
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Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde no Centro de História e Filosofia 

das Ciências da Saúde (CeHFi). (Des)construo todos os mitos das doenças ligadas à 

educação porque elas são tidas como as produtoras do fracasso escolar. Discuto com 

os alunos com muita profundidade os cinco diferentes níveis que produzem o fracasso 

escolar: nível ambiental, institucional, do estabelecimento de ensino, do professor e 

do aluno. Isto feito ao longo de seis semanas, eu passo um filme cujo nome é “Entre 

os muros da escola” de Lautet Cantet (Paris). Eles têm uma tarefa: identificar os cinco 

principais níveis de produção do fracasso escolar. Então, os alunos vivenciam isso de 

uma forma prática, muito além da teoria, isso acontece somente nas disciplinas 

teóricas em sala de aula. 

E nas disciplinas de estágio, vou ministrando uma série de atividades 

instigantes e provocativas. No sentido de que o estágio A é um estágio só de 

Observação, é uma espécie de retorno deles a essa escola na qual um dia eles 

frequentaram, ou seja, a diferença é que agora eles retornam com um novo olhar, em 

outro contexto. Existem técnicas de observação, inserção e reinserção naquele 

contexto que para muitos faz três anos, para outros, quatro anos, antigo colegial, hoje 

ensino médio, para que eles se inspirem num projeto de intervenção a partir da 

identificação de uma demanda mais aguda da escola. Eu acompanho durante um 

semestre inteiro a produção desse projeto e a partir daquilo que eles identificaram 

como sendo algo relevante.  

Na disciplina Orientação Profissional, tenho somente um mês de teoria, já os 

outros três meses são de prática, então, tenho escolas parceiras que oferecem as 

turmas de terceiro ano médio para que os alunos possam aprender a fazer pelo menos 

uma modalidade, que na verdade, são dois; a clínica e a estatística, que é a utilização 

dos testes psicológicos ou medidas psicométricas. Temos também o modelo de 

atendimento clínico no Serviço-Escola da universidade, e com isso, temos a 

oportunidade de fazer os dois. Mas sempre procurando o tempo todo associar toda a 

fundamentação teórica com o “aprender a fazer”, ou seja: “como será que eu aprendo 

a fazer isso ou aquilo?”  

Para desempenhar essas tarefas eu uso o role-playing, dramatização e, 

geralmente, eu assumo o papel de aluno sempre! É uma das atividades as quais mais 

realizo. Então, tenho situações agudíssimas, em que eu assumo o papel de aluno-

adolescente e eles fazem o papel do psicólogo. Teve uma experiência a qual vivenciei 
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em que o adolescente se sentou na minha frente, não disse absolutamente nada, não 

abriu a boca, nem me cumprimentou! Passaram-se cinco minutos, ele não disse nada, 

eu também não! Depois, mais dez minutos em silêncio e nada de pronunciamento do 

adolescente, e continuei calado. Ressalto que eu era já um psicólogo experiente para 

fazer isso, então resolvi falar depois de uns 15 minutos: 

“Você deseja ir embora?” 

O adolescente imediatamente respondeu: 

“Sim, quero ir embora!” 

Pronto! Abri a porta e o adolescente foi embora! 

Você não faz ideia da angústia que os alunos ficaram em relação ao silêncio!  

A abertura do filme “O Enigma” de Kaspar Hauser - começa com uma narrativa 

que fala justamente do silêncio ensurdecedor. Apesar de que o silêncio é terapêutico! 

Trabalhamos justamente isso com eles na questão do atendimento e sempre pontuo, 

por isso que em nosso processo evolutivo nos deu uma boca e dois ouvidos, para 

escutar em dobro e falar pela metade! Quando faço a simulação, você não faz ideia 

do que eles sofrem, porque é angustiante! E sempre que eu dramatizei essa cena, 

esse caso em específico; nunca, nunca ninguém disse isso, que falei... 

“Se quiser ir embora, pode ir embora!” 

Precisa ter experiência para saber fazer isso! Parece simples, mas não é! 

Podemos comparar com o caso de alguém te contar um enigma e supostamente a 

pessoa deduzir o fechamento da questão, ou seja, parece ser simples, porém é 

complexo lidar com o silêncio! Ou até mesmo te fazer uma pergunta simples: “Quanto 

que é a metade de 2 + 2?” Nesse caso, esquecemos a matemática, porque 

aprendemos que devemos primeiramente dividir para depois somar, e quando se 

resolve o problema chega-se à solução de forma rápida e fácil, que, até então, a 

princípio parecia ser difícil! 

Os alunos falam que não sabiam, mas por isso que eu digo que todos estão em 

sala de aula para aprender!  

Eu funciono assim em sala de aula! Sou um professor dialógico, falo o que 

penso e preciso, não existe tempo ruim! Percebo que sou próximo dos alunos, há 

reciprocidade nessa relação e isso está evidente em forma numérica por meio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Está dando certo o que venho fazendo e tenho 

retorno de que estou no caminho certo, além das homenagens que recebo sempre! 



131 
 

 
 

Em relação ao tema da humanização, a questão fundamental é tornar-se 

pessoa antes de tudo e antes de qualquer coisa! Entendo que estou formando 

profissionais de saúde no curso de Psicologia. Agora, tem coisas que eu procuro 

manter em sala de aula, é a menor verticalização possível no processo educacional. 

É impossível ser e estabelecer uma relação horizontal, até porque, existe uma relação 

de poder evidente. Mas tudo depende de como uso esse poder. 

Posso fazer uso desse poder de uma forma problemática ou serena, por 

exemplo, sou obrigado a fazer chamada, porém sou contra a lista de presença em 

sala de aula, mas é necessário fazer e pronto, faço! Combino antes o horário de 

chegada, existe toda a preparação e a negociação com os alunos, no sentido de 

refletir qual o horário de chegada, às 18h30, porque tem pessoas que utilizam fretado, 

acabam por chegar atrasadas. Faço todo o combinado com eles na primeira aula, na 

primeira semana, no primeiro dia do curso. As regras para o bom funcionamento de 

uma aula, de uma família, um casamento, uma escola, são as regras alicerçadas em 

princípios. Por exemplo, a universidade sugere que eu faça a chamada às 18h30, 

porém não estou obrigado a isso, posso fazer às 19h devido aos alunos que chegam 

atrasados por conta do trabalho. Então, é a própria postura do professor quando ele 

tem uma tendência a horizontalizar, não para criar outro tipo de relação com o aluno, 

no sentido de querer ser amado, admirado, gostado; isso não! Mas para que ele tenha 

capacidade de afetar positivamente esses alunos e que ele participe de forma coletiva.  

Segundo Paulo Freire, “todo mundo tem algo a ensinar, e todo mundo tem algo 

a aprender”, e naquele contexto sou eu a pessoa que tem algo a ensinar, e eles estão 

lá para que eu compartilhe esses saberes. A forma como esse saber será 

compartilhado é fundamental, como exemplo, não sou um professor que dou quatro 

aulas teóricas seguidas, isso nunca! Envio os textos previamente para serem lidos em 

casa e durante a primeira aula comento de forma genérica os textos sobre a parte 

teórica e, logo em seguida, sempre se inicia uma grande discussão, todas as aulas 

acontece no mínimo isso!  

Apesar de que tem alunos que não realizam as leituras! Na medida em que eles 

vão avançando no curso, isso vai melhorando, por exemplo, estou com uma turma do 

quarto semestre que fez uma boa produção, pois escrevem melhor, apresentam bom 

nível de comprometimento de estudo fora da universidade. Todavia, apresentaram um 

diferencial, é uma turma que tem a menor quantidade de alunos que trabalham. O 
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aluno que trabalha apresenta maior dificuldade para acompanhar os estudos, como 

também, os alunos casados que se dedicam à própria família, aos seus filhos, tendem 

a apresentar um desempenho diferenciado.  

O processo de humanização ocorre na prática, na relação entre professor e 

aluno em sala de aula, é nesta relação que apresentará esse modelo humanizador. 

Penso que na nossa área da Psicologia, especificamente na formação do psicólogo, 

além das competências técnicas que são necessárias, existem outros aspectos, 

sobretudo da relação com o outro, ou seja, esse movimento pessoal, isto é, 

primeiramente tornar-se pessoa, então, significa fazer terapia, supervisão e 

aprimoramento.  

Inclusive tive o privilégio de ter sido aluno do teórico Carl Rogers, pois participei 

dos Grupos de Encontro em 1978, foi um workshop de imersão, foi algo fantástico, 

pois foi uma das grandes experiências que tive! Abordagem Humanista, ele tem a 

aplicação do modelo Centrado na Pessoa voltada para a Pedagogia, embora ele tenha 

sido visto como autor da Psicologia.  

Faço o esforço para tentar horizontalizar ao máximo, mas ainda assim, existe 

um limite nessa relação! Acho que isso é uma forma de humanizar. A empatia é você 

se colocar no lugar do outro, ter a noção do sofrimento do outro, mas sem ser o outro, 

ou seja, significa saber que o sofrimento é do outro, com isso, você terá uma 

compreensão exata de quem você é nessa relação. Bom, acho que é isso! Este é o 

meu posicionamento como professor de Psicologia numa instituição privada.” 

 

4.3.7 7ª Entrevista - Luiz: “Minha trajetória se resume em aprendizado...   
Aprendi bastante dando aulas!” 

 
 

Conforme a descrição do caderno de campo, a entrevista individual com o 

médico Luiz aconteceu no próprio local de trabalho do colaborador que atua na 

graduação de medicina em instituições de ensino público e privado na cidade de São 

Paulo. 

A entrevista iniciou-se com atraso, pois estava um dia corrido na instituição, 

devido à organização do evento acadêmico, por isso não foi possível prolongar o 

tempo da narrativa. A agenda do professor estava cheia de compromissos 
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acadêmicos, inclusive, neste dia, estava preparando um congresso na área de 

educação médica. 

O Luiz é médico de família e possui experiência nas áreas de saúde coletiva, 

medicina preventiva, pesquisa-extensão, metodologias ativas e História Oral de Vida. 

Durante o encontro, houve receptividade, empatia, troca de experiências entre 

ambos e o encontro fluiu espontaneamente. 

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; o Luiz aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua narrativa. 

 

 

“Agradeço o convite para compartilhar minha história na área de educação em 

saúde... Ministro aulas desde 2004, inclusive nesta época ainda fazia doutorado. 

Comecei a ministrar aulas na Faculdade de Medicina Barão de Mauá em Ribeirão 

Preto. Sou médico e me formei na USP de Ribeirão Preto. Como sou médico de 

família, me envolvi com o ensino nesta mesma área de Medicina Preventiva de Família 

e Saúde Coletiva.  

A primeira experiência que tive no ensino em saúde foi com os alunos de quinto 

e sexto ano de Medicina, que é uma metodologia ativa por natureza, porque você 

parte para o atendimento à comunidade por meio das ações de saúde e se 

contextualiza a partir do problema que é a vida real. Então, nós íamos para o campo, 

especialmente para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e contextualizávamos o 

atendimento em saúde coletiva a partir do atendimento em Atenção Primária (AP), por 

exemplo, discutíamos casos, os estudantes apresentavam seminários e, sempre que 

dávamos aulas, eram todas as aulas dialogadas, logo, não era uma aula expositiva, 

clássica ou tradicional. O próprio objeto de estudo requer isso, uma aula dialogada, 

pois não tem como fugir disso no internato, saúde coletiva e medicina preventiva. Essa 

foi a minha primeira experiência de sucesso, porque era uma faculdade particular e 

uma boa parte dos alunos foi pelo caminho de medicina da família, até ficamos bem 

surpresos com esses resultados!  

Ressalto que as grandes faculdades têm um currículo mais antigo e é mais 

conservadora de modo geral, e por isso é mais difícil de mudar, além do que, os 

próprios alunos se adequaram também a este sistema de ensino tradicional.  
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Quando ainda estava no doutorado, já estava na função de coordenador da 

disciplina e no papel de um dos diretores da faculdade. Também porque naquela 

faculdade, principalmente em medicina de família, tinha pouca gente com pós-

graduação, e, naquela época tinha menos ainda! Era bem raro isso, o médico atuar 

na área educacional, pois de modo geral, os médicos estão atendendo na rede e não 

estão em sala de aula. 

Até hoje existe uma visão pejorativa da medicina da família, até porque o 

modelo predominante no Brasil é o modelo de saúde pública para pessoas com 

vulnerabilidade social, então, se confunde que a Atenção Primária em Saúde (APS) 

seja destinada apenas para pessoas pobres que têm uma condição econômica 

desfavorável.  Esse modelo ficou na cabeça dos alunos, e alguns alunos não pensam 

que seja uma área atrativa para carreira, por conta da diversidade, e isso existe até 

hoje!  

Existem, na política de humanização, algumas ações, mas no meu ponto de 

vista e o que de fato aponta a literatura, é que somente se torna efetivo o ensino se 

você tiver um bom modelo. Então, não adianta você ter uma política de saúde que 

preconiza a humanização se o seu preceptor ou professor está atendendo um 

paciente do ponto de vista biológico, sem escutar ou sem perceber quais são as 

dificuldades e necessidades de saúde de maneira global, segundo o modelo 

biopsicossocial.  

Penso que a humanização só será efetiva no ensino para os alunos quando 

eles visualizarem o serviço como total, como um modelo, ou seja, um serviço que 

realmente acolhe pessoas, que ouve as necessidades, que também faça a clínica. 

Acontece que muitas vezes se vai muito para o outro lado psicossocial e se esquece 

da clínica, mas o importante é ter que acolher todas as necessidades do humano de 

maneira global.  

Existe ainda um modelo dicotômico entre o saber técnico e relacional. A 

medicina de família e atenção primária se for feita de maneira adequada consegue 

unir esses dois pontos, porque você teria que fazer uma boa clínica de modo geral e, 

ao mesmo tempo, estar junto na comunidade, na relação humana. Ou seja, significa 

estar em contato com as pessoas no próprio ambiente em que elas vivem, verificando 

as suas principais necessidades sociais e familiares. Já no hospital nem sempre você 
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tem acesso às condições familiares e culturais da pessoa, ao contrário, na atenção 

primária você tem contato direto com tudo isso, e não tem como fugir disso! 

Na graduação em Medicina, minhas experiências mostram é que tem pouca 

efetividade a aprendizagem a distância, vejo que é pouco usada. Acho que daria para 

ser mais usada, por exemplo, algumas aulas teóricas, não precisaria dar sempre a 

mesma aula todo mês, isto é, poderia ser gravada num ambiente adequado para que 

os alunos possam acessar.  

Vejo que na educação médica a distância, às vezes, funciona, eu também faço 

alguns cursos, até precisaria tirar um ano para fazer todos os cursos, pois são cursos 

interessantes e atuais. Esse tipo de ensino só é significativo desde que você tenha 

motivação e tempo! Acredito que não adianta ter um bom curso a distância se você 

não tem tempo para fazer...  

Penso que falta ainda infraestrutura, treinamento, capacitação e cultura para 

fazer isso, também não pode ser uma coisa isolada de uma disciplina, pois é preciso 

ter uma diretriz curricular, um ambiente satisfatório; mas ainda vejo que falta estrutura, 

por exemplo, alguns incômodos: onde essa aula será gravada para que tenha 

qualidade? Qual o plano de ensino dessa aula on-line? Acredito que seja diferente de 

quem vai dar uma aula presencial, para on-line.  

Para que isso possa acontecer, você tem que ter uma preparação, verificar 

quem assistiu ou não a aula, isto é, existe toda uma estratégia pedagógica on-line que 

não é igual à mesma aula presencial. Existem casos que o aluno grava a aula 

presencial, como também tem pessoas que não assistem aulas que tenham mais de 

cinco minutos de duração, pois preferem vídeos pequenos e curtos, porém didáticos. 

Então não adianta você gravar uma aula com uma hora de duração, sendo que 

ninguém vai assistir, a não ser que a pessoa esteja muito motivada!  

Além da questão técnica em ter que gravar, tem também a parte da edição do 

material, isto é um exemplo prático de que não é tão simples assim o ensino a 

distância, ou seja, não é fácil transferir a informação da sala de aula para o on-line. 

Esse tipo de infraestrutura não vejo acontecer, pelo menos onde ministrei aulas.  

Desde 2006, trabalho no ensino público na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) e agora na Unifesp, sendo que, no ano passado, comecei a ministrar 

algumas disciplinas no ensino privado no curso de Medicina, no “Albert Einstein”, que 

inclusive já segue o modelo de metodologias ativas e existe uma plataforma on-line 
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de aprendizagem que eles já usam para outras atividades, mesmo assim, vejo que 

são difíceis de executar, pois tem o arcabouço, mas não tem treinamento, por 

exemplo, falta estímulo para que grave a aula  necessariamente.  

Acabei de entrar neste curso de Medicina na instituição particular e logo já 

propiciei uma atividade de simulação, até porque já existe toda uma equipe de 

simulação: discutimos casos; eles fizeram toda a montagem do cenário. Então existe, 

porém não é uma coisa que eu precisasse fazer, isto é, eu fiz porque quis, tinha toda 

uma infraestrutura para fazer, comparado ao ensino público, que eu não tenho acesso 

a toda essa estrutura que tenho no ensino privado.  

Por outro lado, não sou cobrado para realizar as metodologias ativas 

diariamente! Então, existe a infraestrutura no ensino privado, mas não somos 

obrigados a usar, pois essas mudanças na educação ainda é algo cultural, isso não 

está muito claro no plano de ensino, nem no Projeto Político Pedagógico, como 

também não faz parte do imaginário das pessoas, por isso é necessário treinamento 

docente. 

Acredito que o professor precisa ter uma adequada estrutura e ciência deste 

processo para fazer acontecer esse projeto na prática, e, principalmente, a 

capacitação docente é necessária, senão não vai conseguir implantar essas novas 

metodologias de ensino em saúde. Penso que tudo isso está aparecendo, porém não 

temos todos os ingredientes para que isso aconteça efetivamente na prática! 

Outra questão que observei também, neste curso no ensino privado com 

metodologias ativas, e isso é bastante claro, percebo que algumas pessoas não 

compreenderam, ao meu ver, que existe a questão do tempo de estudo, pois o aluno 

tem toda a carga horária presencial, e ele não consegue se preparar para as 

atividades que exijam um preparo prévio, então, ainda se pensa muito em aula 

presencial, estou falando de um curso de Medicina com alta carga de horário.  

Por exemplo, por semestre eles têm sete e dez períodos tomados pelas aulas 

presenciais. Quase toda semana, eles têm 200, 300 páginas para lerem destinadas 

às atividades ativas, então, não fecha a conta! Acredito que por ser um curso novo, 

ele ainda vai se adaptar a esta situação, mas em geral, segundo a minha opinião, 

acho que o professor se sente pouco confortável para dar tempo livre para o estudante 

estudar, ele acha que o aluno vai fazer outra coisa, além de estudar, por isso acho 

que exista um pouco de resistência do docente e é uma questão cultural. 
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No curso de Medicina, é notório que o aluno está sobrecarregado e o docente 

também está cansado, até porque está ministrando a mesma aula sempre! Por isso, 

é necessário ter uma mudança cultural, além da própria faculdade ser responsável 

por oferecer uma infraestrutura adequada. Acontece que o próprio estudante chega à 

universidade com uma postura não tão ativa, ou seja, chega do cursinho tradicional 

pouco participativo, só recebendo conteúdo, conhecimento, e, quando o estudante 

passa a ter mais essa responsabilidade em administrar o tempo dele, logo sente falta 

de uma aula expositiva, isso tudo observo que ocorre. Todavia, penso que é um 

momento de transição, acho que as pessoas se adaptarão.  

Outro ponto de vista é a questão da responsabilidade do professor em ser muito 

bom; didático; precisa ter uma boa oratória para chamar a atenção da turma; por isso 

o conteúdo tem que ser altamente significativo para reter a atenção da sala, senão os 

alunos ficam nos celulares. Observo também que muitas vezes os alunos estão com 

o celular checando a informação do professor, mas também, em contrapartida, podem 

estar acessando as redes sociais. 

Agora, se o professor não usar metodologias ativas em sala de aula, vai ficar 

falando sozinho, ou seja, não tem mais como fugir desse cenário atual na educação, 

mas, ao mesmo tempo, é um período de transição, assimilação e adaptação. Hoje em 

dia, acredito que as aulas irão funcionar desde que tenham algum contexto, por 

exemplo, aulas curtas, porém que transmitam conteúdo significativo, ou seja, uma 

informação amigável. 

Em relação ao sistema de avaliação, percebo que, no ensino público na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), já usam as metodologias ativas, 

inclusive usamos uma adaptação da Aprendizagem Baseado em Problemas - ABP 

(Problem Based Learning - PBL), que também pode ser chamada de Espiral 

Construtivista. Assim como a avaliação, tem base no modelo construtivista que leva 

em consideração o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Nesta instituição é bastante presente a valorização pela avaliação, então em 

todo encontro pedagógico tínhamos autoavaliação, ou seja, avaliação do grupo e do 

facilitador. Sempre de maneira intensa, além das provas com critérios diferenciados, 

por exemplo, satisfatório ou insatisfatório, isto é, aprovado ou reprovado, critérios da 

prova bem radicais, pois não tínhamos notas de zero a dez, porém tínhamos os 

critérios de avaliação.  
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Já o ensino privado, as avaliações são baseadas em notas e têm as avalições 

acontecendo todo mês, pois também estamos sendo avaliados, bem como estamos 

avaliando. Até porque temos muitas dificuldades, por exemplo, os alunos que queriam 

fazer estágios fora, o professor tinha que transformar em nota de zero a dez, porque 

não era aceito o currículo em outros lugares, até porque, ficava muito subjetivo dizer 

o que é satisfatório: a nota cinco ou dez? Esta questão sempre foi um dos principais 

motivos das nossas discussões. Porém, trabalhava-se com os conceitos de 

competências básicas e avançadas, também, competências técnicas e 

comportamentais, ou seja, entravam todos os aspectos. Penso que é legal o processo 

avaliativo, mas o importante é o aluno se avaliar, avaliar a prova, o colega, o professor, 

o processo como um todo, que isso não se baseie apenas em notas, mas que seja 

um feedback. 

Percebo que alguns docentes já estão sendo preparados para essas mudanças 

na educação, mas ainda estamos vivendo esse momento de transição. Em 

contrapartida, percebo outros docentes que não estão vivenciando esse processo de 

adaptação da implementação das metodologias ativas no ensino em saúde. Temos 

docentes formados num outro modelo de educação tradicional, então, enfrentamos 

algumas resistências entre os próprios professores. Esse professor pode ou não 

valorizar esse modelo ativo de ensino, ou seja, pode ou não gostar desse novo formato 

de educação, até porque, adaptar-se exige reaprender e fazer o novo acontecer em 

suas vidas! 

Então, acredito que seja normal algum tipo de resistência, porém vejo que, de 

maneira geral, os alunos estão abertos para o processo de mudança no ensino. 

Apesar de que exista uma certa tendência em querer voltar ao modelo antigo. Percebo 

que os próprios alunos nessas avaliações são responsáveis e cobram dos professores 

caso eles desviem o foco do projeto, por exemplo eles reclamam de uma aula 

expositiva mal elaborada, então, eles cobram se nós, enquanto professores, não 

entregamos os conteúdo de forma satisfatória, pois já aconteceu isso na instituição 

pública e na privada onde trabalho, então, é o aluno quem controla, na verdade, esse 

processo e controla também o professor! 

Essa cobrança dos alunos no ensino público era bastante forte, pois já 

aconteceu de sair um pouco do foco previsto, e os alunos tiveram uma ação completa 

de apontar essa falha do docente. Isso é resultado da metodologia ativa, pois temos 
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um sujeito participativo, que é responsável e se preocupa com o próprio aprendizado, 

logo, já apareceram os resultados nesses comportamentos ativos e críticos.  

Por outro lado, tem os radicalismos presentes em todo lugar, por exemplo, 

ministrar uma aula expositiva, não precisa ser necessariamente aquele mesmo 

professor sempre. Podemos trocar, pois existem outros professores que explicam o 

mesmo conteúdo de forma diferente, ou seja, não precisa ser somente eu... Então, 

alguns temas exigem certa sistematização do conhecimento, e não significa que 

necessariamente é o aluno que vai adquirir o conhecimento sozinho dentro do curso. 

Existem espaços em que uma aula expositiva, dialogada caberia. Os alunos têm 

também essa ideia, sabem perceber quando é um conteúdo importante ou não. 

Acho que a tecnologia e as metodologias ativas se tornaram um caminho sem 

volta, isso está sendo um processo de constante adaptação e que, em algum 

momento, isso vai ter que acontecer completamente! 

Os currículos estão mudando, os docentes se adaptarão, mas a grande 

questão é ter a infraestrutura para isso acontecer na prática, pois não é algo que 

parece magicamente do que estamos falando, por exemplo, se quisermos usar vídeo, 

temos que ter uma estrutura adequada, pois precisará ser editado, e para isso 

acontecer, precisaremos de um projeto pedagógico, uma estrutura bem equipada para 

dar aula on-line, até porque não é o mesmo formato da aula presencial. Isso não pode 

ser algo banal, pois requer preparação, edição, custos, disponibilidade e tempo! 

Essa narrativa me fez pensar que a minha trajetória na educação é um 

aprendizado, pois aprendi bastante dando aula, na verdade! Penso que o professor 

tem essa sorte, porque ele consegue aprender dando aula! Até brincamos com os 

professores, se você não aprendeu, eu aproveitei bastante, e outra, também não 

aprenderá mais! Eu aproveitei bastante para aprender!” 

 

4.3.8 8ª Entrevista - Klaus: “Medicina - Assistência, Gestão e Ensino” 
 

Conforme a descrição do caderno de campo, a entrevista com o médico Klaus 

aconteceu no próprio local de trabalho do colaborador, em consultório médico 

particular em São Paulo.  

No início da entrevista, foi explicado sobre a metodologia História Oral de Vida 

(HOV), pois o colaborador tinha pouco conhecimento acerca do método. 
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Klaus possuí experiência na graduação de medicina em instituições de ensino 

público e privado.  

O colaborador identificou-se com o tema desta pesquisa e contribuiu 

generosamente com a sua história de vida.  

Foi interessante porque o professor sustentou o seu discurso a partir de um 

artigo publicado recentemente na área médica.  

O docente optou em compartilhar a Revista “Ser médico”, do Conselho de 

Medicina - CREMESP (n° 79, ano XX, abril/maio/junho 2017, páginas 4-9). A partir 

dessa explanação, discutiu sobre a entrevista do Dr. Rubens Belfort (2017), que 

retrata sobre a formação acadêmica do médico e o papel das universidades brasileiras 

na contemporaneidade.  

Por causa da restrição dos horários, o diálogo foi breve, pois os pacientes 

estavam chegando à clínica para a consulta médica, então, foi um encontro pontual a 

fim de não atrapalhar a agenda dos atendimentos. 

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; o Klaus aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua 

narrativa. 

 

 

“Agradeço o convite para essa entrevista e vou falar um pouco sobre a minha 

trajetória começando pela formação acadêmica. Fiz a faculdade de Medicina e a 

residência médica em Uberaba (MG), depois me mudei para São Paulo e fiquei por 

seis anos na Escola Paulista de Medicina (EPM), onde fiz mestrado e doutorado. 

Aliás, como você está fazendo doutoramento, vou fazer um comentário: na 

época em que eu estava fazendo meu doutorado, li um artigo que achei muito 

interessante. Dizia que quando você faz uma tese de doutorado é como se tivesse 

matado uma pessoa, porque você pensa todo dia nisso. Chega o domingo, você está 

reunido com sua família, mas continua pensando no que irá escrever, ou seja, é como 

se a pessoa ficasse pensando no crime que cometeu... (risos). Então, sempre achei 

essa comparação interessante porque, enquanto você não termina o estudo, os 

pensamentos ficam povoando sua cabeça o tempo todo! 

Fiquei quatro anos fazendo o doutorado, já o mestrado fiz em dois anos. 

Depois, saí da Escola Paulista de Medicina (EPM), fui trabalhar em consultório e no 
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Hospital Humberto Primo, antigo Hospital Matarazzo, que hoje está fechado, ficava 

próximo à Avenida Paulista. Lá, tornei-me um dos responsáveis pela obstetrícia e 

cuidava principalmente dos residentes.  

Por volta de 2002/2003 fui trabalhar no Hospital Geral de Pedreira (HGP), na 

região de Interlagos, onde fiquei por seis anos, e exerci as funções de médico auditor, 

diretor de ensino e diretor técnico do hospital. Fizemos uma linda história... 

Em 2003, nós realizamos o planejamento estratégico do HGP, pontuando as 

ações necessárias para que em 2010 fosse reconhecido como o melhor hospital 

público do Brasil. É uma pena eu ter saído em 2008, porque em 2010 o hospital 

recebeu o selo como um dos melhores hospitais públicos do Brasil! 

Nessa época, nós dirigíamos o hospital como OSS (Organização Social de 

Saúde). Recebíamos “x” valor do Governo do Estado de São Paulo para gerenciar o 

hospital e assim fazíamos. Eu trabalhava para a Associação Congregação de Santa 

Catarina, a mesma do Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista.  

Faço uma pausa para dizer que percebendo a necessidade de melhorar minha 

compreensão dos processos administrativos, em 2005 fiz um MBA na PUC em 

Economia e Gestão da Saúde. 

Durante esse período de seis anos, desenvolvemos um trabalho humanizado e 

lindo na região da zona sul de São Paulo. Na época, sugerimos ao Secretário de 

Saúde que dividisse a região da Zona Sul em duas ou três partes e assumimos a 

responsabilidade de uma parte dessa regional. Inserimos o Programa Saúde da 

Família (PSF), realizamos muitas visitas naquela região, inclusive fomos até a Ilha do 

Bororé, que fica no extremo sul, depois de Parelheiros. Realmente fizemos um 

trabalho muito bonito! Foi uma experiência muito boa! Nessa ocasião, obtivemos ainda 

a Acreditação do hospital, isto era algo que estava começando entre os hospitais de 

São Paulo e conseguimos!  

Em 2008, acabei saindo deste trabalho e fui para o Hospital do Servidor Público 

Estadual, na região do Ibirapuera, onde fiquei por oito anos. Saí agora, há apenas dois 

meses (2017). Contei toda essa longa história na assistência médica porque tudo isso 

também fez parte da minha ampla trajetória no ensino em saúde e isso foi bacana...  

No caso do Hospital Geral de Pedreira, criei a residência médica, que não 

existia! Porque o hospital surgiu em 1998 e eu cheguei em 2003. Logo que entrei, já 
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pensamos na criação da residência médica, pois melhoraria o padrão de assistência 

do hospital. Criamos também a diretoria de ensino e a biblioteca.  

Numa conversa com a irmã chefe, resolvemos fazer um auditório em cima da 

área do pronto-socorro, que tinha em média uns 500 metros quadrados, e ao redor 

deste auditório, foram criadas as salas de treinamento, pois o espaço físico permitia. 

Então, fizemos um andar em cima do pronto-socorro e criamos um centro de ensino. 

Esse auditório era tipo um losango dividido ao meio por divisória reversível. Então, 

tínhamos um auditório de 150 lugares, mas quando precisávamos, fechava-se a 

divisória e tínhamos 2 auditórios com 75 lugares cada. A enfermagem usava as salas 

ao redor do auditório para treinamento. O auditório ficava no centro e ao redor do 

auditório tinha as salas de aulas, exclusivas para treinamento, foi um trabalho muito 

lindo! Fiquei muito feliz!  

Depois, como disse, fui para o Hospital do Servidor Público Estadual. Quando 

cheguei ao Servidor, exercia a função de Diretor Assistente do hospital e fiquei uns 

dois ou três anos neste cargo. Depois fui dirigir o Centro de Ensino e Pesquisa 

(CEDEP) do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), 

onde fiquei por aproximadamente quatro anos. Ressalto que a área da educação 

médica é uma área que sempre gostei...  

Tínhamos 308 médicos residentes quando assumi o CEDEP, um número 

bastante significativo e que até me assusta! Mas aumentamos ainda mais... Até o 

começo do ano passado (2016), já eram 520 residentes. Com isso, também 

aumentaram as despesas. E quando cheguei neste hospital, os 308 residentes tinham 

bolsas da Secretaria Estadual da Saúde. A Secretaria da Saúde pagava 85% do valor 

da bolsa e o hospital pagava os 15% restantes. 

Aproveitei que o governo federal na época estava estimulando a residência 

médica, inclusive havia criado o Programa Mais Médicos e entrei em contato com eles 

para termos bolsas de residência médica do governo federal, que não tinham os 15% 

(então o hospital pouparia esse dinheiro) e conseguimos. Hoje, desses 520 

residentes, mais de 300 recebem bolsas em que o hospital não paga nada, ou seja, 

acabei quase duplicando o número de residentes, mas reduzimos o custo que o 

hospital tinha, foi bem bacana!  

No final de 2015, assumi a Direção Técnica do Hospital do Servidor Público 

Estadual, onde fiquei por cinco ou seis meses e, após, fui cuidar do Departamento de 



143 
 

 
 

Prevenção do Iamspe (Prevenir). Lá, realizávamos várias ações de prevenção, 

trabalhei em conjunto com o Dr. Samir Daher, que foi Presidente da Sociedade 

Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Entre outras atividades, trouxemos 

o Dr. Cooper, o criador do Teste de Cooper. Aproveitamos a ocasião e fizemos um 

evento significativo no qual a TV Globo esteve presente, foi muito interessante! 

A minha trajetória se resume às áreas de assistência, gestão, ensino e 

pesquisa. Agora, neste exato momento, estou afastado das atividades administrativas, 

trabalhando exclusivamente no consultório particular. É bem tranquilo, mas deve ser 

assim só até o meio deste ano, pois deverei assumir outras funções ou voltar a 

ministrar aulas em breve...     

Então, por falar no ensino, percebo que estão surgindo novas metodologias 

ativas e tudo que é novo causa estranhamento, e até pode assustar, porque está 

atrelado ao medo da mudança. Por isso, tantas pessoas são resistentes à mudança, 

justamente pelo receio de não se adequarem a novos padrões de comportamento. 

Isso é muito comum em todas as áreas e não somente na área da Medicina. Falando 

um pouco sobre o ensino-aprendizado...  

O que eu percebo é uma grande diferença entre o ensino público e o privado. 

Penso que o ensino público, por ser mais disputado, acaba formando os melhores 

profissionais. Isso acontece não só porque tem ótimos professores, mas também pela 

questão da concorrência, os alunos, que ali estão, lutaram muito por isso! Como essas 

universidades públicas não são pagas e muita gente não tem condições para bancar 

financeiramente 7 ou R$ 8 mil de mensalidade em um curso de Medicina numa 

faculdade privada, então, os alunos precisam estudar muito mesmo; e o resultado 

desse processo é que realmente só entra numa faculdade pública, aquele aluno que 

estuda e se dedica de verdade! Evidentemente que os melhores alunos tendem a se 

tornar os melhores profissionais. Sabemos que o curso de Medicina é longo durante 

esses seis anos, e os alunos acabam moldando também as suas próprias 

personalidades e comportamentos. 

De modo geral, a grande diferença entre o ensino público e privado é essa 

questão financeira. Houve um grande esforço da parte dos alunos do ensino público 

para conseguirem ingressar na faculdade. Eu posso te dizer por mim mesmo, aliás, 

isso também aconteceu com os meus três irmãos médicos. Todos nós fizemos 

faculdade federal, sem pagar nada, porque não tínhamos condições de pagar 
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faculdade particular. Tivemos de estudar muito. Mas isso não significa que o ensino 

privado não seja bom! Eu acredito que em uma boa parte dessas faculdades privadas 

o ensino é bom! Ocorre que a faculdade privada de Medicina é um bom negócio para 

seu proprietário. Por exemplo, no caso de um dono de várias faculdades, 

provavelmente, a faculdade que vai lucrar mais será a do curso de Medicina, por causa 

do elevado valor que é cobrado nas mensalidades. Mas algumas dessas faculdades 

privadas não têm condições de funcionar, pois não existe hospital de ensino e nem 

hospital de referência. Seria possível melhorar essa situação tendo um hospital 

parceiro conveniado para que os alunos fizessem os estágios.  

Percebemos que existe um interesse muito grande dos jovens pelo curso de 

Medicina, aliás existem muitas pessoas fora do país estudando Medicina, como por 

exemplo, pessoas que foram para a Bolívia, Argentina entre outros países. O aluno 

do ensino privado tem um perfil menos comprometido, porque normalmente ele tem 

outros interesses, tem dinheiro, carro, viaja mais, vai a festas, baladas etc.  

No caso das metodologias de ensino...Tenho conhecimento e experiência 

nestes três modelos; por exemplo, me formei no ensino tradicional; conheço também 

o Problem Based Learning - PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP), que 

foi desenvolvido no Canadá/Holanda e depois veio para o Brasil; e a terceira proposta 

que é Team Based Learning - TBL (Aprendizagem Baseada em Equipes - ABE). 

Atualmente várias faculdades estão usando PBL e a Universidade à qual estou 

vinculado (USCS) utiliza o TBL que é basicamente uma variação do PBL. Como tudo, 

esse tipo de ensino também vem sendo aprimorado; o que acho mais interessante é 

o professor poder propor um assunto e o aluno ter que desenvolver o raciocínio e 

trazer pontos importantes para discussão. Na Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID), eu fui tutor do curso presencial durante alguns anos e cuidava de um grupo 

de alunos. As aulas aconteciam duas vezes por semana, isto é, num dia dava um 

problema para eles resolverem, e, no outro dia, a gente discutia e fechava o problema. 

Foi uma experiência muito bacana!   

Resumo da ópera: o que eu posso te dizer é que a forma do ensino é 

importante, mas não é tão fundamental! Considero fundamentais o interesse e a 

responsabilidade do aluno, ou seja, se ele tem um perfil dedicado, estudioso, 

interessado em aprender, ele vai fazer de tudo para se desenvolver. Agora, vamos 

imaginar um aluno que não está nem aí para os estudos, não se empenha naquilo que 

http://aprendizagembaseadaemtimes.blogspot.com/2013/07/o-que-e-tbl.html
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está sendo conversado e discutido, aí fica difícil! Penso que ainda as grandes escolas 

são as públicas, pois percebo que são as melhores, mesmo com todos os problemas 

e mesmo diante de todas as dificuldades existentes atualmente no nosso país.  

Outro exemplo, sabemos que o Hospital São Paulo está enfrentando problemas 

financeiros, e esse é o preço que se paga pela política nacional! Estive em reunião 

recentemente com um dos diretores do Hospital São Paulo e percebi as dificuldades 

que enfrentam porque dependem de recursos enviados pelo governo federal e neste 

momento de crise, os repasses são irregulares e atrapalham a boa gestão. 

Lamentavelmente é a situação do Brasil! Então, observamos que com essas 

dificuldades estão surgindo nichos de oportunidades no mercado. Por exemplo, o 

Hospital Albert Einstein percebeu isso e já criou a sua própria faculdade de Medicina, 

o Hospital Sírio Libanês já está com tudo encaminhado para isso acontecer...  

No próprio Hospital do Servidor Público Estadual, já havíamos proposto ao 

governador a criação de uma faculdade de Medicina, mas veio toda essa crise já há 

alguns anos, então se perde a motivação, pois devemos economizar ao invés de 

gastar. A minha ideia era criar uma faculdade de Medicina em conjunto com a 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), vizinha ao hospital. É uma 

ideia que existe ainda! Quem sabe, se um dia eu retornar para lá, possamos 

desenvolver esse projeto... 

Bom, ontem recebi a revista “Ser médico”, do  Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (CREMESP) e tem uma entrevista com o Dr. Rubens Belfort 

(2017), bem interessante e significativa para esta sua pesquisa de doutorado. Ele faz 

uma crítica em relação à forma de ensino, como são ministradas as aulas no curso de 

Medicina até hoje. Como também, fez referência positiva ao ensino americano no qual 

os alunos têm acesso às questões biológicas, bem como um aprendizado forte nas 

áreas de humanas, sociais e filosóficas. E isso não existe no curso médico no Brasil! 

O que temos hoje são matérias focadas no ensino da Medicina e se esquecem de 

falar da formação do homem, da mulher, de caráter, moral, ética. E os exemplos que 

temos hoje, são de pessoas com atitudes equivocadas e corruptas na política 

nacional.  

Bom, é isso o que tinha para compartilhar da minha história e espero ter 

contribuído com esta pesquisa.”  

 

http://www.cremesp.org.br/
http://www.cremesp.org.br/
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4.3.9 9ª Entrevista - Sheila: “Ninguém nasce pronto... Aprendemos com   
cada experiência”! 
 

Conforme a descrição do caderno de campo, o contato inicial com a pedagoga 

Sheila foi por e-mail.   

É importante ressaltar que Sheila atua na pós-graduação na área da saúde 

(mestrado/doutorado) numa instituição pública.  

A colaboradora possuía um conhecimento prévio da metodologia História Oral 

de Vida (HOV). 

Foi agendada a entrevista no mesmo dia em que estava acontecendo um 

congresso acadêmico no auditório numa universidade pública em São Paulo.  

O dia da entrevista foi corrido, pois a narrativa aconteceu antes das 

apresentações dos trabalhos científicos.  

Havia, no mesmo auditório, tanto a apresentação oral quanto a de painel 

(pôsteres), com os horários previamente agendados.  

Com isso, os participantes estavam organizando toda a infraestrutura do evento 

para que fluísse de forma adequada e satisfatória. 

Foi um encontro breve, porém uma “experiência significativa”. Entretanto, o que 

interferiu foi a agenda comprometida da colaboradora. 

Houve receptividade e empatia entre ambas as partes e identificação com o 

tema acerca da educação em saúde.  

Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Sheila aprovou o texto final via e-mail para publicação da sua 

narrativa. 

 

 

“Minha formação acadêmica é em Pedagogia, me formei pela Universidade 

Federal de Pernambuco e depois que terminei a minha graduação eu vim morar em 

São Paulo.  

Comecei o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP) no programa de Educação: currículo. Em minha dissertação trabalhei com 

os princípios da pedagogia freiriana na construção do currículo. Antes do mestrado 

ministrei, por pouco tempo, aulas para crianças. Com a conclusão do mestrado tive a 
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oportunidade de ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP), com isso fui tendo contato com o ensino superior.  

Em 2011, optei pelo concurso público e em agosto de 2017 faz seis anos que 

ingressei no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) no 

qual tive contato com a educação de profissionais na área da saúde. O CEDESS 

trabalha com alunos da Pós-graduação da especialização, mestrado e com a 

disciplina de Formação Didático-Pedagógica. Minha experiência com os profissionais 

da saúde é nessa disciplina e ela é o cenário do campo de pesquisa do meu 

doutorado. Trabalho juntamente com os outros professores, em alguns momentos, 

assumo determinados temas de aulas e, em outros, auxílio os professores em toda a 

disciplina ou em parte dela. 

A minha história é esta:  

Não tenho uma ampla experiência em educação, mas trabalho em conjunto 

com a Prof.ª Dr.ª Lídia Ruiz-Moreno em sala de aula. Participo em alguns casos da 

coorientação das pesquisas do mestrado e do grupo de pesquisa da prof.ª Lídia, pois 

tinha incentivo financeiro do CNPQ7. Porém, a minha experiência maior é na disciplina 

de Formação Didático-Pedagógica, pois foi a partir das observações em sala de aula, 

com os professores e alunos, que resolvi fazer o doutorado tendo como objeto de 

estudo a própria disciplina.  

Para poder contribuir com essa disciplina, resolvi pensar num trabalho didático-

pedagógico tendo como referencial teórico Paulo Freire. A minha aproximação com 

Freire iniciou-se ainda na graduação, continuou no mestrado e está se aprofundando 

no doutorado. Não sei desenvolver de outra forma o meu trabalho, a não ser dessa 

maneira. Além do que, também fui formada com este referencial desde a minha 

graduação e sempre trabalhei com ele, ou seja, sempre buscando dialogar com os 

alunos. Por exemplo, na minha pesquisa trabalhei com a investigação temática 

freiriana tendo como suporte o diálogo e a participação para, em conjunto com os pós-

graduandos da turma, construir o programa da disciplina. Foi uma grande experiência!  

O que percebo desses alunos?  

 
 
7 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ 
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Percebo que eles vêm de um ensino tradicional, independente se o profissional 

da saúde é um médico, um enfermeiro ou de outra profissão. Realmente dá para 

perceber que eles trazem muito forte as características do ensino tradicional. 

Considero uma problemática a ser discutida, pois para muitos professores ainda é 

considerada uma qualidade do bom aluno a passividade e a arte de reproduzir na 

prova o que foi dito em aula pelo professor.  

Quando eu planejei essa experiência com a investigação temática, cheguei a 

pensar que não daria certo, porque eu iria trabalhar com público que não tinha muita 

experiência com essa nova metodologia ativa de ensino, mas o meu objetivo inicial 

sempre foi romper com o ensino tradicional.  

O CEDESS não tem uma postura tradicional, ao contrário, buscamos discutir 

várias temáticas, inclusive buscamos discutir com eles problemas que são vivenciados 

no cotidiano profissional na área da saúde, seja na educação ou na assistência. Pois, 

temos muitos alunos que não têm experiência docente e atuam na assistência, no 

entanto, precisam cursar essa disciplina de formação didático-pedagógica por ser 

obrigatória no programa de pós-graduação. Acredito que meu maior desafio é mudar 

esse modelo de ensino tradicional! 

Pensei em trabalhar nesta disciplina com algo diferenciado, pois aqui os alunos 

percebem que é de fato uma disciplina diferente. E foi por isso que decidi trabalhar 

com a teoria de Paulo Freire, pois seria uma novidade, ou seja, algo inovador neste 

campo no ensino público. Penso que a metodologia ativa significa que os alunos são 

ativos e participantes do processo de aprendizagem do começo até o fim do processo 

de aprendizagem, isto é, desde a construção do programa, até o fim do semestre em 

que temos o período da avaliação.   

Com a minha turma optei por fazer uma autoavaliação. Em um momento 

coletivo, ao final da disciplina, nós trabalhamos em conjunto com o grupo para 

relembrar todo o processo da aprendizagem vivenciado em preparação ao momento 

individual que viria a seguir. Por exemplo, procuramos resgatar o que foi 

“experienciado” na disciplina e como ocorreu o processo de construção coletiva do 

conhecimento, quais as discussões em grupo mais importantes. E no final da 

atividade, em grupos, os pós-graduandos construíram um Mapa Conceitual com os 

conceitos trabalhados na disciplina, e em um outro momento, cada um fez a sua 

autoavaliação de como foi o crescimento deles ao longo deste processo educacional 
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do início ao final da disciplina e atribuíram o seu conceito. Procuramos deixar bem 

definidos alguns critérios que servissem de referência na hora da reflexão individual, 

como assiduidade, participação, frequência, conteúdo, entre outros conceitos. 

É diferente quando você trabalha com pós-graduandos, pois vejo que na 

graduação acaba sendo mais difícil fazer todo esse processo de autoavaliação. Já na 

pós-graduação percebo que o aluno está mais maduro, responsável, aliás, o aluno é 

a melhor pessoa para dizer como foi o seu aproveitamento, como ele se sentiu neste 

processo de desenvolvimento durante o período da disciplina, qual o aproveitamento 

que obteve e qual a contribuição desta experiência para a sua vida. Portanto, com o 

aluno da pós-graduação temos que pensar em coisas diferentes.  

Os alunos da graduação estão em formação inicial, às vezes, acabaram de sair 

do ensino médio, ao contrário dos pós-graduandos que estão mais amadurecidos. Ao 

longo do processo de formação, o professor tem que, paulatinamente, ir dando maior 

autonomia para esses alunos de pós-graduação. Quando penso nas metodologias 

ativas, penso na participação ativa de todos que estão envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. 

Vejo que existe uma diferença entre o ensino público e o privado, até por conta 

desta questão do ensino na instituição privada ter a possibilidade de quebra de vínculo 

trabalhista para aquele professor que não segue as regras conforme a determinação 

da instituição. Isso não acontece no ensino público, isto é, se o professor seguir ou 

não a orientação da instituição pública, isso tanto faz, é indiferente, porque você é 

concursado, logo vai continuar do mesmo jeito aqui, inclusive recebendo o teu salário 

no final do mês. O ensino público tem mais resistências para as mudanças, mas, por 

outro lado, é no ensino público que temos mais acesso às pesquisas realizadas. 

Fiz algo diferente na minha pesquisa de doutorado numa universidade pública, 

agora não sei se teria uma abertura para fazer isso numa instituição privada. Propus 

um novo modelo de ensino, a princípio não sabia se os professores iriam aderir a 

minha proposta de educação ativa, mas foi nesta instituição pública que as portas 

foram abertas para que eu pudesse fazer isso, e por fim deu certo!  

No entanto, reconheço que as instituições têm realidades bem diferentes, por 

exemplo, no ensino público temos professores antigos que têm certa dificuldade para 

se adaptar ao novo, o que torna o processo de inserção das metodologias ativas mais 

difícil, porque existem conflitos de diferentes gerações. 
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Em relação à humanização..., esse foi um dos temas levantados pelos alunos 

na disciplina, porém não foi escolhido como tema principal no currículo. Veio ao 

encontro das discussões em sala de aula, pois já eram os alunos formados e 

profissionais da Saúde atuantes e que conseguiram falar do processo em que 

vivenciavam no mercado de trabalho sobre a humanização e desumanização em 

Saúde.  

Para os alunos de Medicina, ainda existe um problema, pois, muitas vezes, as 

humanidades médicas significam apenas mais uma disciplina que consta no currículo 

da graduação, assim como outras matérias, anatomia, fisiologia, farmacologia. No 

entanto, o aluno não vivencia na prática as relações humanizadas entre professor-

aluno. Então, é importante vivenciar as relações humanizadas em sala de aula com o 

educador-educando, para depois falar da relação humanizada entre o profissional-

usuário/paciente.  

Por exemplo, os alunos sofrem porque estão sendo desumanizados na própria 

formação – graduação, em todos os sentidos: alienação, autoridade do professor, a 

forma como se constroem os conhecimentos. Há relatos de desumanização em todas 

as áreas não só da saúde como também da educação de modo geral. Portanto, acaba 

sendo difícil pensar de que forma e como fazer a humanização acontecer! Os alunos 

trouxeram como sugestão que o ensino da humanização deveria ser transversal e, 

principalmente, que tivessem a oportunidade de vivenciar a humanização com os 

professores e pacientes de acordo com um modelo humanizado em Saúde. 

Agora vou falar sobre as minhas sugestões sobre as melhorias no ensino...  

Penso que seria necessário investir na formação docente para mudar essa 

educação tradicional, mesmo que algumas instituições tenham um discurso bonito de 

que o aluno é ativo, participante do processo, favorecendo as metodologias ativas de 

forma democrática, percebemos que na sala de aula não é assim que acontece! 

Ainda existe professor que acredita ser importante demonstrar o seu poder, ter 

o controle sobre a sala, exigir disciplina dos alunos, isso aparece principalmente nas 

avaliações. São situações de humilhação em sala de aula e de abuso de poder que 

os próprios alunos relatam, mas, por outro lado, penso que o próprio professor se 

desumaniza fazendo isso com o aluno, e, por muitas vezes, ele não teve oportunidade 

de vivenciar outras formas de fazer. 
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Precisamos encontrar uma maneira de fazer com que a universidade seja um 

ambiente de formação para os docentes, tem que existir uma política educacional para 

os professores, e não somente pensar na formação dos alunos. Isso não significa que 

apenas o indivíduo tem a responsabilidade de buscar fora o conhecimento, o 

aprimoramento, mas, sim, temos que ter mais momentos de formação dentro da 

própria instituição na qual trabalhamos.  

Outra sugestão é que os colegas docentes formem grupos de estudos para 

compartilharem os saberes e práticas, principalmente dos professores mais antigos, 

que possuem uma vasta experiência diferenciada no ensino, isso é uma forma de 

incentivar os docentes mais novos! Não adianta impor ou obrigar o docente a fazer! 

O ideal seria informar para cada docente que está sendo contratado na 

instituição para trabalhar sobre a importância das discussões em grupo na formação 

docente. Isso é questão de comprometimento! Temos docentes com experiências 

muito boas e que poderiam compartilhar mais saberes e práticas. 

O ser docente só tem sentido na medida em que você está aberto, ou seja, se 

a pessoa estiver aberta para aprender, pois não adianta o outro colega chegar e dizer 

que está totalmente pronto, até porque estamos aprendendo o tempo todo. A vivência 

do aluno é diferente da minha experiência como professora. O aluno que está 

chegando na pós-graduação traz consigo uma experiência de vida. Na sala de aula 

temos um público muito diferente, então, eles trazem surpresas... Outro exemplo, 

tanto na minha turma de mestrado como na de doutorado, tive o privilégio de conviver 

com alunos indígenas, e foi uma riqueza de detalhes, porque   trouxeram a questão 

da cultura, dos valores e crenças, completamente diferentes da nossa realidade. E 

como tudo isso agrega para sua formação, mas ele não tem espaço para fazer isso 

acontecer, então, precisamos abrir espaço, pois temos alunos que são do interior, 

outras culturas, lugares; e poderiam compartilhar essas experiências.  

Outro exemplo, um dia desses estava comentando com um aluno que é 

obstetra, ele estava preocupado porque tinha que ministrar aula sobre o parto em sua 

turma. Em conversa chegamos numa ideia em levar para essa aula vários tipos de 

parto de outras culturas, outras experiências diferenciadas de colegas, porque isso 

faz com que perceba que existem várias outras formas de convivências, isto é, outros 

tipos de conhecimentos, existem outras possibilidades e vários outros tipos de 

pensamentos. Às vezes, a pessoa não tem a noção de que pode fazer diferente, fica 
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sempre fazendo daquele mesmo jeito: “Se aprendi assim, vou continuar fazendo 

assim”! Vivemos num mundo muito moderno, ainda mais na cidade de São Paulo, 

então, não tem como ficar restrito apenas a uma única forma de ação!  

Como sou freiriana e defendo Freire como aporte teórico, tanto para minha 

prática quanto para os meus trabalhos, e tem algo que ele fala que acho bem 

interessante para finalizarmos com uma fala de Paulo Freire: “Ninguém nasce pronto... 

Aprendemos com cada experiência”! Nós aprendemos continuamente, todos os dias 

com o outro, independente de quem seja esse outro!”  

 
4.3.10 10ª Entrevista - Elaine: “Complexidade e contradição!” 

 

Conforme o relato no caderno de campo, foi realizado contato inicial com a 

pedagoga Elaine através da rede social a fim de agendar a entrevista presencial em 

seu próprio local de trabalho.  

Elaine é coordenadora da Pós-Graduação (Especialização em Psicodrama), 

numa universidade privada em São Paulo. 

A entrevista iniciou com atraso devido à restrita disponibilidade de horário da 

colaboradora, pois ela estava trabalhando no dia da narrativa.  

No decorrer da entrevista, foi possível observar que a docente tem um olhar 

crítico da realidade e forte posição política perante as demandas socioeducativas. 

Elaine apresentou profundo conhecimento sobre as metodologias ativas e 

ampla vivência na área social, educacional, institucional e na formação dos 

profissionais de saúde.  

Foi divertido fazer essa escuta, pois a colaboradora estava bem-humorada. 

Elaine resgatava, com alegria e felicidade, as suas memórias/lembranças passadas 

com uma riqueza de detalhes de forma impressionante!  

A colaboradora relembrava de forma minuciosa o seu passado e, ao mesmo 

tempo, com um sorriso “largo” demonstrando sentimento de gratidão pela própria 

trajetória de vida!   

Elaine falava abertamente com tranquilidade, fluidez e brilho no olhar sobre 

todos os aspectos de sua história de vida: afetiva, pessoal, familiar, acadêmica, 

científica e profissional. 
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Por fim, após a transcrição, textualização e transcriação feitas pela 

pesquisadora; a Elaine aprovou o texto final via e-mail para publicação de sua 

narrativa. 

 

 

“Vou contar sobre a minha trajetória na educação... Fiz vestibular para 

Pedagogia por recomendação do meu professor de Latim e do meu professor de 

Física, pois eles achavam que não tinha a mínima competência para área de 

Matemáticas, então, tive que ir para a área de Pedagogia. A minha mãe também 

achava que eu tinha de ser professora e o meu pai queria que eu entrasse na FGV8 e 

trabalhar em administração... Eu repensei muito nisso também! 

Primeiro entrei no Instituto Sedes Sapientiae e briguei com todo mundo lá 

dentro, porque era muito fraco, faccioso e essa coisa de educação do homem cristão, 

até porque, fiquei pensando: e quem não é cristão, não poderá ser educado? Devido 

a esta problemática, resolvi sair desse instituto, fiz cursinho e prestei vestibular na 

USP.  

Ao longo dessas experiências pude perceber realmente como é que se faz uma 

análise histórica, e com isso comecei a me encantar, prestei o vestibular e entrei em 

12º lugar! Vale ressaltar que naquele tempo o vestibular era escrito e oral, ou seja, 

você passava pela banca com três professores te avaliando. Fiz prova oral de 

Português, História, e no Francês tirei nota dez! Isso foi em 1964, isto é, a última vez 

que teve vestibular oral, foi então, que depois, entrou o vestibular diferenciado. Não 

entrei em melhor qualificação, porque os primeiros aprovados no vestibular eram filhos 

de professores! 

Fiz Pedagogia na Cidade Universitária, até porque já tinha saído da Rua Maria 

Antônia (Faculdade de Filosofia Ciência e Letras da USP). Sou da época do começo 

da ditadura. Fiz Pedagogia e quando cheguei no terceiro ano do curso, foi o momento 

de escolher uma dessas três opções: Filosofia da Educação; Orientação Educacional 

ou Administração Escolar. Mediante essas opções, optei pelo caminho da Filosofia da 

Educação. Ao fazer essa escolha, pensei que me daria um embasamento para 

entender a realidade social, isto é, era a saída de um raciocínio, de uma posição para 

 
 
8 Fundação Getúlio Vargas 
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poder olhar a realidade educacional. Confesso que me enganei, porque os 

professores tinham uma posição extremamente liberal, viviam somente o liberalismo, 

e isso me deixou bastante chateada e acabei me formando, deixando de lado essa 

briga política e fui fazer pós-graduação em Didática.  

Não fui aceita em Didática porque eu fazia política estudantil de esquerda, pois 

sou uma pessoa crítica! Na época briguei na Congregação da Universidade que 

funcionava na Rua Maria Antônia, onde sempre funcionara a Faculdade de Filosofia 

Ciência e Letras da USP. Cheguei. Entrei. Invadi a sala e questionei por que não 

haviam me aceitado na pós-graduação de Didática por causa da minha posição 

política, pois havia uma discriminação muito grande, apesar das boas notas da 

graduação. Com isso apareceu Florestan Fernandes, famoso sociólogo que me 

convidou para fazer Ciências Sociais. Eu fiquei surpresa porque estava vindo da 

Pedagogia com pouca base política e econômica, ele insistiu alegando que cuidaria 

de tudo! Ele me incentivou e por isso fiz pós-graduação em Ciências Sociais. 

Como eu não tinha muita base em política, Florestan me deu seis aulas 

particulares e me ensinou tudo sobre Política e base de sociologia. Tive outros 

professores interessantes na pós-graduação que eram uma maravilha! Por exemplo, 

figuras importantes como o Fernando Henrique (independentemente da posição), 

Lourdes Sola que hoje está na PUC, Paul Singer, tudo gente de “primeira”! Eu fiquei 

absolutamente encantada e comecei a trabalhar muito mais na área da Sociologia da 

Educação e do Trabalho. Naquele momento, ainda não cheguei a fazer uma opção, 

foi somente depois que fiz uma escolha decisiva...  

Comecei trabalhando em escola, como voluntária, no Experimental da Lapa. 

Foi uma vivência interessante! Como não tinha experiência em entrevista de emprego, 

não passei no processo seletivo de orientador pedagógico, porque eu não sabia como 

e de que forma participar de uma seleção, pois ficava preocupada com o julgamento, 

por isso acabei virando voluntária por um ano. Considero que foi uma experiência 

espetacular, porque estávamos no momento político de restrição, mesmo assim tive 

a oportunidade de trabalhar com comunidades, crianças e adolescentes na Vila 

Ipojuca, com o projeto GEPE 3 (Ginásio Estadual Pluricurricular Experimental), sendo 

que eu morava em Santo Amaro, e, mesmo com a distância, todos os dias eu estava 

lá na Vila Ipojuca, e isso era muito legal!  
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Comecei também a ministrar aulas num colégio particular em Santo Amaro para 

a Escola normal. Na época, existia o Clássico, o Científico ou a Escola Normal 

formando professores primários...  

“Gente, eu tenho 74 anos, por isso já deu tempo para fazer bastante coisa!” 

E nesse colégio, era interessante porque lecionava as disciplinas de Filosofia e 

História da Educação, mas dentro de certo limite, pois era uma caixinha fechada que 

eu suspirava à noite, mas durante o dia eu estava no GEPE 3, onde nós criamos outra 

forma de lidar diretamente com aspectos da educação: primeiro com o processo de 

ensino-aprendizagem, com os alunos, a relação conteúdo e vida; mas 

fundamentalmente trabalhamos muito focados no papel do professor-educador com 

os professores. Na ocasião, tinha mais dois colegas professores, um deles padre 

holandês, que inclusive celebrou o meu casamento e isso foi muito interessante. 

Devido à questão cultural, resolvi sair de lá, até porque não dava para ser voluntária 

a vida inteira, porém carrego essa experiência maravilhosa comigo até hoje! 

Em minha dissertação de mestrado, escrevi sobre a escola como centro de 

transformação da comunidade. Mas acabei não terminando o mestrado direito, pois 

esse material se perdeu. Devido à invasão da USP, acabei ficando sem título de 

mestrado, apesar de ter tentado recuperar isso anos depois, e quando retornei, anos 

mais tarde na USP, alguns professores já tinham morrido e perdemos tudo! Vou citar 

alguns nomes importantes como os professores: Luiz Pereira e Marialice Foracchi, já 

tinham falecido, então, não existia mais o registro de nota, até porque, na invasão da 

USP, muita coisa foi mexida e perdida!  

Posteriormente, fui trabalhar na Colmeia, uma instituição que prestava serviços 

à juventude. Nesta ocasião, eu criei a orientação de estudos com técnicas de estudo 

para adolescentes que não gostavam muito da escola, inclusive até hoje, a escola não 

aceita esse tipo de aluno “problemático”. Penso que a escola tem uma lentidão e uma 

linguagem que não bate no coração do adolescente. Como sou Professora de Francês 

e Coordenadora do Curso de Pós-graduação da Formação em Psicodrama 

(SOPSP/PUC-SP)9, tenho um orientando da especialização que também é professor 

de Biologia e que está fazendo um trabalho lindo com os adolescentes.  

 
 
9 Sociedade de Psicodrama de São Paulo / PUC-SP 
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Esse trabalho ele chamou de “Psicodrama da luta para saúde”, isto é, a luta 

interna para você conseguir ser saudável com você mesmo! Ele trabalha com jogos, 

utiliza técnicas do psicodrama de forma excepcional, pois conseguiu fechar uma turma 

de 18 adolescentes, que inclusive os pais aderiram a essa proposta. Com este 

trabalho, as turmas estão mudando, os adolescentes estão cada vez mais presentes, 

não estão reprovando e estão entendendo o jogo da vida! Esse professor é um gênio, 

um grande pedagogo! Apesar de estar ainda no papel de aluno da especialização do 

Psicodrama, considero que já é um criador de método, e esse perfil bate muito com o 

meu estilo! 

Depois de cinco anos em que trabalhei na Colmeia, resolvi sair de lá, em 1973 

aproximadamente, e fui desenvolver um trabalho de atendimentos aos adolescentes 

de forma bem diferenciada. Então, em parceria com um colega e uma amiga psicóloga 

que é da PUC, nós montamos uma clínica pedagógica, social e psicoterápica em 

Pinheiros. Na minha parte, recebia e trabalhava com adolescentes com dificuldade 

escolar, e uma vez por semana fazíamos grupos, e isso teve um sucesso gigante. No 

entanto, era destinado somente para as escolas particulares, pois era esse tipo de 

instituição que me bancava financeiramente. Em paralelo a esse trabalho, 

realizávamos também as visitas nas escolas públicas com o intuito de fazer trabalho 

social no sentido de olhar um pouco a educação partitiva (de quem tem ou não os 

seus direitos garantidos). Então, fazíamos algumas coisas, mas não era muito fácil, 

até porque não era uma época muito boa... 

Depois que saí de lá, fui trabalhar no Itaim, e lá montei junto com o meu ex-

marido, médico pediatra, outra clínica pedagógica que chamei Centro Pedagógico de 

Orientação de Estudos. Nesta clínica, tínhamos duas assistentes sociais 

desenvolvendo os grupos de terapia familiar. Aliás, considero que era uma equipe de 

trabalho muito interessante, porque nós fazíamos uma liga bem legal! E no fundo 

dessa casa tinha dois quartos, uma lavanderia, um quarto de empregada e um 

banheiro, que eu transformei num escritório muito bonitinho! Tinha o espaço da 

garagem que virou uma linda sala de grupo com tapete azul e grandes almofadões no 

chão, e a meninada participava dos grupos nesses espaços... Trabalhamos algumas 

questões com esses adolescentes, por exemplo: como posso facilitar a minha vida, 

meus estudos?- ou seja- Como é que eu posso aprender sem sofrer?  
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E na outra sala eu tinha o espaço dos “Estagiários da USP” que precisavam 

fazer estágio da Licenciatura, portanto davam aulas particulares. Mas não era apenas 

uma aula particular, era muito mais que isso, ou seja, verificava qual era a raiz do 

problema do adolescente. Percebíamos que as dificuldades eram porque os conceitos 

da multiplicação e adição estavam mecanizados e que não tinham sido internalizados. 

Usamos as operações mentais do teórico Piaget, pois usávamos vários sinônimos 

para cada operação. Era notório que a maior dificuldade dos meninos eram as 

matérias de matemática e português.  

Com o português, fazíamos bingos, jogos, e a moçada fazia uma redação e 

levava para a escola. Então, tínhamos um progresso com os alunos, além do que, 

também íamos até a escola para conversar com os professores, e os mesmos se 

tornaram nossos aliados, inclusive eles viram que os pais estavam investindo, claro 

que tinha toda uma questão de negociação para ser feita, mas eles adoravam e os 

encontros aconteciam uma vez por semana, com grupos de uma hora e meia de 

Psicodrama, fazendo o role-playing do papel de aluno. Trabalhávamos também com 

os conflitos com os professores, apesar de que o foco era o desenvolvimento de papel 

do estudante que estava em evidência, além, do papel de adolescente que sabe jogar 

com a vida! 

Recordo-me de alguns casos, por exemplo, tinha alguns pais que eram 

militares; teve outro caso de uma mãe de um dos adolescentes que descobriu a 

maconha na gaveta do filho. Lembro-me que essa mãe veio desesperada correndo e 

chorando pedindo minha ajuda! Isso foi muito interessante porque esse rapaz acabou 

o colegial, fez faculdade, foi morar nos Estados Unidos e quando voltou, ele queria 

fazer terapia comigo, mas como não sou terapeuta clínica, encaminhei.  

Trabalhei 25 anos como ego-auxiliar de uma amiga psicóloga psicodramatista 

e tivemos quatro grupos na região de Moema. Com isso, ele aproveitou a oportunidade 

e entrou num desses grupos psicoterapêuticos. Acabou deixando as drogas, casou-

se, teve quatro filhos, e hoje já é doutor e retornou aos Estados Unidos.  

Esse caminho da educação é incrível! Temos um grande papel na educação 

que é reencaminhar e nutrir pela relação, ou seja, é a vivência que leva a grande 

aprendizagem da vida! Portanto, não é somente a questão conteudista!  

Atualmente, nós estamos observando essa questão das gravações de 

videoaulas. Estou decidida e eu vou participar de uma gravação. Quero experimentar 
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isso! Penso que se podemos ouvir áudio de palestras é possível também fazer aulas. 

Mas em que medida isso vai influenciar no papel profissional desse aluno? A minha 

dúvida é exatamente essa: o que precisamos acrescentar?  

Estamos num grupo de três pessoas e estamos negociando a primeira 

gravação dessa videoaula. No entanto, estamos negociando também o retorno de 

feedback presencial, sendo que a proposta inicial permanecerá on-line. Passei por 

essa experiência uma vez, isto é, você faz a distância o curso e você consegue atingir 

um grupo que está no Rio de Janeiro tudo a partir de tela.  

Agora penso que uma coisa é você vender cursos de três ou quatro horas, e 

quem está interessado vai à frente e quem não está muito interessado repete o papel 

de aluno, ou seja, quem quer vai, e quem não quer, não vai! Então, tem um script do 

papel de estudante e do papel de professor, ou seja, as responsabilidades são 

divididas. Porém, tudo isso ainda é extremamente conservador e antigo, mas que faz 

parte de toda uma ideologia, isso vem desde a igreja. Estudei História da Educação, 

principalmente a influência da igreja na Idade Média. O papel da igreja era o ato de 

ensinar e não o fato da educação em si, então, há um grande vácuo, abismo, entre o 

ensino e a educação, por isso continuamos brigando, e infelizmente a nossa escola 

está com 50 anos atrasada!  

Outro exemplo, a Escola da Ponte em Portugal, na qual eu realizei um curso a 

distância muito interessante, até porque é muito próximo de Paulo Freire, temos 

também a Sala Invertida, tem várias coisas bem interessantes... 

No nosso caso, que somos do Psicodrama Pedagógico, trabalhamos com a 

cena, pois é de fato a cena do conceito, ou seja, é a partir da vivência que você cresce 

e amplia o conhecimento no psicodrama e que também poderá ser levado depois para 

a vida real. Eu acredito nisso, até porque sou Psicodramatista, mas tem outros 

métodos incríveis também.  

Estou agora pesquisando sobre a Realidade Virtual na educação. Passei 

recentemente por uma experiência com a realidade virtual que fiquei encantada! É um 

cenário realístico, no qual você coloca os óculos e parece que você está na cena de 

tão real que é a situação. O bacana é que você pode mexer no cenário com o bastão. 

No meu caso, estava de óculos, com o bastão acariciei um cachorro, pulei um cano 

que tinha, parecia tão real que literalmente eu pulei mesmo! Comecei a rir, porque tive 

a consciência que estava no mundo virtual e que estava experimentando pela primeira 
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vez, por isso, fiquei maravilhada e comecei a delirar! O que podemos realmente fazer 

na educação com toda essa tecnologia? O que podemos proporcionar até em 

pequenos grupos?  

Eu tenho uma aluna de francês que trabalha numa empresa “top”! Em 

conversa, ela me contou que fazem treinamento para consertar turbina de avião 

através da realidade virtual, ou seja, o técnico ou engenheiro está sendo preparado 

para consertar a turbina do avião através da realidade virtual, isto é, ele entra na 

turbina do avião pela realidade virtual, com isso, ele conhece todos os detalhes, cada 

parafuso, cada coisa certa, então, ele tem a vivência real no tamanho aumentado. 

Então, ele conserta a turbina corretamente no plano tridimensional, portanto é como 

se ele fizesse parte da turbina. Penso que é sem dúvida um espetáculo isso tudo! 

Olha o que podemos fazer em termos de segurança. Veja o quanto o ser humano é 

capaz de criar, de ir além, pois não nos contentamos com o que já temos. Diante disso, 

pode-se consertar a turbina do avião com a tecnologia!   

Essa minha aluna comentou que os seus colegas do marketing e da equipe de 

vendas foram no Escape (empresa de jogos interativos para adultos) no bairro do 

Brooklin. Esta empresa funciona assim, existem vários jogos espalhados em seis 

salas diferentes, porém você precisa escolher uma sala e entrar para jogar. Dentro de 

cada sala tem vários desafios, lógicos, espertos, estratégicos e fora do comum.  

Passei por essa experiência junto com um aluno da pós-graduação do 

psicodrama que também é consultor. Fomos neste lugar, e até que conseguimos 

passar em algumas etapas, mas o interessante é que tínhamos pensado que o jogo 

tivesse acabado e na verdade não tinha finalizado o jogo! Percebemos que tinha algo 

que não é comum, e por um instante você observa como a nossa percepção está 

educada para ver apenas algumas coisas, saímos daquele lugar enlouquecidos, pois, 

cada vez mais, nos deparávamos com muitos desafios grandes! Por isso, acabamos 

recebendo atestado de óbito, porque definitivamente morremos no jogo, com isso veio 

de imediato a frustação! E como lidamos com situações que desconhecemos? Não 

usamos a inteligência? O que aconteceu conosco? Tem a questão da dinâmica do 

grupo, porque o jogo era para seis pessoas e estávamos apenas em duas pessoas. 

E é exatamente nesse aspecto em que o nosso trabalho entra e que eles não fazem!  

Penso que seria necessária a presença de uma equipe de profissionais neste 

local fazendo com que os participantes façam o processamento disso tudo! Para que 
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a pessoa não saia daquele local perdida com suas emoções diante de tudo aquilo que 

vivenciou! Quero voltar novamente neste local com o Rogério Cortez, que também é 

professor daqui do curso de psicodrama, juntamente com mais quatro pessoas para 

participar novamente desse jogo, desde que, não seja o mesmo jogo no qual 

morremos! 

Os jogos estão sendo direcionados para a questão corporativa justamente para 

trabalhar relacionamentos em equipes. E esse meu amigo, que é um bom profissional 

e intermediário nesta negociação, está querendo propor a parte pedagógica desse 

jogo; pois isso tudo vai além do lúdico, ou seja, é ir além do entretenimento, pois as 

pessoas estão saindo desses jogos com um monte de sentimentos e emoções sem 

elaborarem nada, isto é, não fixam o conhecimento, porque não se faz uma 

autoavaliação para saber exatamente o que poderia ter sido feito, onde errou, o que 

deixou de lado, pois tem várias coisas importantes para ver, inclusive a relação com 

o próprio grupo, por exemplo, coesão da equipe ou o grupo acabou se separando etc.  

Diante disto, é possível avaliar a parte pedagógica das dificuldades, por 

exemplo, temos uma guerra mundial, cheia de ameaças, uma série de problemas, e 

logo pensamos na população que tem acesso ao ensino fraco, frágil e de pouca 

qualidade. E o que esse tipo de tecnologia poderia agregar? Mas não adianta querer 

trabalhar a escola ou aluno-cliente, porque o nosso grande problema é o papel de 

educador-professor, portanto é ele quem vai apertar o botão certo, isto é, é ele quem 

dispara. 

Tenho alguns alunos da especialização que são professores e que fazem um 

trabalho lindo em sala de aula e que os próprios alunos ficam encantados! Outro ponto 

importante é a divisão por matéria, por exemplo, a Escola da Ponte não faz essa 

divisão por matérias, porque essa divisão é controladora, autoritária e ela separa os 

conhecimentos e não integra.  

O nosso cérebro, a neurociência ou a ciência da rede mostram que estamos 

numa rede e que não vivemos sozinhos, como também estamos dando atenção não 

somente para o cérebro, mas sim, para outras partes.  Mas o aspecto importante é a 

interligação do que isso produz nas pessoas, quais sentimentos, emoções. Podemos 

juntar tudo isso e pensar que o professor não é apenas um passador dos conteúdos. 

Ao contrário, o professor é a pessoa que dispara. Aliás, eu sempre acreditei nisso, por 

isso estudei o psicodrama, pois disparamos e processamos as informações, 
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sentimentos e emoções de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, nós andamos, 

soltamos e recolhemos para trabalhar e processar tudo isso.   

Em relação à área de Saúde...  

Os profissionais da formação de saúde, ou formação na educação, ou qualquer 

outra formação, têm que ter essa didática em rede. No entanto, o que temos é uma 

educação formal, analítica, partitiva, portanto, não temos ainda uma didática de rede. 

Didática em rede significa o que a Escola da Ponte faz e que se aproxima muito de 

Paulo Freire, por exemplo, você estuda sobre o gravador e tudo que está além do 

gravador, isto é, toda a rede que ele atinge. É necessário ter uma noção de um todo 

articulado nas partes, que é diferente da análise que começa do todo e que depois vai 

para o particular, e depois vai para outro todo, ou seja, do micro para o macro, ou do 

macro para micro.  

Outro exemplo, atualmente, com o nosso celular podemos fazer qualquer coisa, 

pois temos como jogar, pagar contas, pesquisar. Anos atrás pedimos um aparelho que 

fizesse tudo a nosso favor, e hoje temos, pois o celular faz tudo, é banco, é fotografia, 

filmes, áudios, e com facilidade, pois é mais fácil pagar conta pelo celular do que pela 

agência. No entanto, a educação não avança junto com a tecnologia, até acho que 

usa a tecnologia, mas usa mal! Por exemplo, esses cursos a distância, de nada 

adianta, porque não têm um tutor! 

Outro exemplo da tecnologia e educação, uma organização “X” comprou um 

monte de universidades, inclusive é nela que vamos trabalhar, mas temos que 

vivenciar o processo para depois avaliar. Vou fazer a gravação nesse estúdio e vou 

avaliar qual a repercussão que isso tem na vida das pessoas. Quero também 

conversar com quem vai comprar o curso e observar no que isso resulta. Primeiro 

vamos fechar contrato com a parte de business, e depois iremos focar nos 

professores.  

Quase que eu desisti desse projeto tecnológico de aulas on-line! Depois pensei 

por mais um pouquinho e me disse: “Se eu não vivenciar esse processo de cursos on-

line, como poderei depois analisar? Ficar observando de fora, só teremos apenas o 

olhar de fora, e cheio de preconceitos.”  

Agora estou me preparando para ministrar uma hora de gravação, vou dar a 

teoria em slides, fazer alguns exercícios, técnicas de voz, mesclando com algumas 
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provocações. E como a minha parte é comunicação na negociação, irei trabalhar 

também com os conceitos de paráfrase, feedback, e isso tudo vai ser ótimo!  

Esse é o mesmo material que faço presencialmente, mas agora a diferença é 

que será a distância! Trabalho liderança nesse curso de comunicação que tem oito 

horas, nas quais trabalhamos com a postura corporal, oratória e outros conceitos. 

Penso que é uma nova experiência, que não irá me ferir eticamente, até pode ser que, 

ferirá o método!  

Por outro lado, não acredito muito fielmente numa palestra EaD, embora o 

mundo inteiro esteja usando o celular para ouvir áudios. Qual é a discriminação que o 

aluno faz do conteúdo gravado, ou seja, como saber se esse conteúdo é bom ou não?  

É responsabilidade do professor na sala de aula dizer ou não a verdade? A 

verdade é que o professor usa os seus próprios valores, crenças e opiniões para 

passar um conceito para transmitir para o aluno. E não busca saber se a elaboração 

do conceito que ele fez está ou não mais perto da realidade dos alunos, por exemplo, 

essa mesa aqui, qual o conceito dessa mesa? Para mim a mesa é uma coisa chata, 

e eu passo as minhas chatices para os alunos, segundo os meus óculos e filtros. 

Agora se você diz ao aluno que é a sua opinião e faz uma pedagogia dialogante, é 

outra realidade! Mas geralmente é imposto, pois temos isso em 80% dos processos 

educacionais, de nível superior e pós-graduação que gira em torno da imposição e 

não do diálogo.  

A ciência está mudando tanto nos últimos cinco anos que é algo brutal, pois 

sempre está ligado com a questão da guerra, por exemplo o surgimento do GPS foi 

criado por conta da guerra. Inclusive, hoje peguei o taxi para chegar até aqui e acabei 

brigando com o motorista ao discutir o tempo no trajeto, pois ele insistia dizendo que 

o GPS mostrava que o trânsito estava livre e eu alegava redução do tempo de 

percurso por outro caminho, pois conheço a região. E você observa que as pessoas 

se baseiam nisso para fazerem suas próprias vontades, e até pareceu que ele estava 

mandando em mim! 

Falando um pouco sobre a formação do pessoal da área de saúde, no qual 

observamos contradições, pois esses profissionais trazem um conceito de saúde 

pronto, muitas vezes corporativo e não humanizado. Esses profissionais têm um 

tempo curto de ação e reação, proatividade mal calculada, acham que ter computador 

fará o sujeito mais rápido, isso não existe! Por exemplo, a injeção demora, radiografia 
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demora, o andar da farmácia ao quarto do paciente também demora, e isso tudo não 

é calculado na área da saúde. O profissional de saúde tem que ser um robô para se 

tele transportar! Quem sabe consigamos isso por meio da realidade virtual. O que 

seria absurdo, porque robotiza e não humaniza!      

Existe outro aspecto muito importante a ser trabalhado que é a própria relação 

interpessoal, ou seja: quem é esse médico e o paciente. É muito importante dizer 

sobre a mutualidade e complementaridade nesta relação. Será que existe certa 

antipatia do médico em relação ao paciente e vice-versa? Isso existe sim! Então, como 

é que lidamos com isso tudo? Teria que existir outro profissional que faça essa 

mediação. Muitas vezes nessa relação existe uma rejeição de ambas as partes, não 

tem diálogo, e isso é o humano! Será que daria para mudar o médico? A enfermagem 

não tem tempo para mediar, pois está o tempo todo ocupada!  

A relação interpessoal abala a relação profissional, por exemplo, se numa festa 

você não gosta de uma pessoa, tem uma antipatia, logo você não falará com essa 

pessoa, e no hospital acontece a mesma coisa. Exige-se do médico que ele goste de 

todas as pessoas e isso não dá! E exige-se do paciente que goste do médico! 

Absurdo! Se não tiver um olhar de solidariedade, compreensão na espera e valores 

nesta relação, se não tiver tudo isso na relação, logo, o médico irá cuidar friamente, e 

por consequência o paciente vai mandar o médico “tomar banho”! A solução talvez 

seja ter um profissional que fosse o mediador, porque o médico também oscila, pois 

está lidando com a vida e com a morte. É um pessoal que lida com o próprio sofrimento 

e com o sofrimento dos outros. Eles estão no limite da morte e da vida!  

Fui casada com médico, vivia direto no Hospital das Clínicas, tive filhos no HC. 

Ele fez a residência na pediatria, tínhamos muitos amigos médicos, enfermeiros, e 

nesta vivência, olhamos o hospital e suas relações, pois não ficávamos isolados. 

Entendo que não é fácil esse cenário, porém é uma área endeusada, no sentido de 

ser mágica, quando na verdade poderia ser mais “pé no chão”. Logicamente que a 

formação do médico está em jogo, isto é, médico no mundo, com exceção da Índia! 

No entanto, conheço mais a França e percebo que tem diminuído um pouco isso 

também! Percebo que o distanciamento do médico atrapalha demais o processo de 

recuperação, retarda o tratamento. Além do que, no Brasil, temos as diferenças 

econômicas, desigualdades sociais e nem sempre o médico está a fim de atender o 
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pobre, essa é uma verdade, porque foi educado para trabalhar em consultório 

particular e ganhar muito dinheiro.  

Por outro lado, tem alguns alunos de Medicina que estão indo para periferia, 

apesar de não serem muitos, mas ainda existem pessoas que optaram pelo Programa 

Saúde da Família (PSF). É uma moçada muito interessante e, por isso, o surgimento 

do Programa Mais Médicos. Temos uma diferença social absurda, como se fossem 

dois países diferentes. É uma diferença ideológica, preconceituosa, rejeitadora, 

inclusive as médicas são um pouco mais condescendentes, já os homens “piram” ao 

atender pobres!  

Por exemplo, no Hospital Campo Limpo a realidade é bem complicada e difícil, 

você tem paciente baleado, estado gravíssimo, em outras palavras, é a miséria 

humana social brasileira, é a realidade política! Agora se o médico entrasse para 

mudar essa realidade, a política, a ideologia, e se ele fosse mais influente, até porque 

já existem alguns médicos influentes, e que tentam de alguma maneira influenciar, 

seria legal para pensar em mudanças. O problema é que os professores de Medicina 

elevam o próprio curso, então fica uma coisa de elite, isto é, uma formação elitizada. 

Lembrei-me que acabou de ser fundada em São Paulo a escola que não 

recordo o nome, mas a história é de um casal que tinha uma escola de inglês famosa 

destinada ao público de classe média alta na região dos Jardins. Esse casal vendeu 

essa escola de inglês, foram para os Estados Unidos e retornaram ao Brasil com uma 

nova metodologia. Eles montaram uma escola de formação de líderes, isto é, somente 

de gente “suprassumo” de especiais, sendo que o valor da mensalidade é de R$ 8 mil. 

Existe até fila de espera para entrar nessa escola caríssima! Então, é igual à história 

do Lide (grupo de líderes empresariais) do nosso Prefeito Doria, de São Paulo, que 

faz várias palestras com foco em liderança para grandes empresários, isto é, 

desenvolvem um clã entre eles, igualmente nesta escola para crianças nos Jardins. 

Estamos num momento de crise brasileira, diante de uma questão socioeconômica 

grave e você observa uma escola desse porte lotada com fila de espera! Olha o que 

é Brasil, aliás, São Paulo, então, temos um vácuo, um abismo social de classe, e essa 

educação do capital entra na questão de tecnologia, classe e idiomas. 

A área da saúde também está passando por grandes mudanças, inclusive 

pode-se trabalhar com os simuladores; estudo de caso; problematização, então você 

pode usar a criatividade, mas ao mesmo tempo, ainda existe a resistência do 
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professor, seja do ensino privado ou público, porque existem questões institucionais; 

falta de treinamento. Por isso que é muito importante a formação do docente. Penso 

que antes das pessoas escolherem a área da educação, precisariam passar por um 

treinamento de formação docente antes de começarem a ministrar aulas. 

Existe também outra problemática que é o conflito de gerações, por exemplo, 

os professores antigos que não querem trabalhar com as metodologias ativas, pois 

ainda têm resistências. Até porque as metodologias ativas estão ligadas diretamente 

ao diálogo, ou seja, estar junto na horizontalidade na sala de aula com os alunos.  

No psicodrama vivemos o processo dialógico na relação professor–aluno. A 

vivência do psicodrama é extremamente ativa e significativa, o diretor tem o papel de 

nutrir as relações e emoções despertadas no grupo, a cena protagônica faz com que 

todos do grupo participem daquela vivência e da expansão do conhecimento. Estou 

ministrando aulas de Pedagogia Psicodramática na Associação Brasileira de 

Psicodrama e Sociodrama (ABPS) e percebo que alguns docentes acham que o 

psicodrama é somente a dramatização e se esquecem de que existem outros 

aspectos envolvidos, como por exemplo, o aquecimento do grupo, a preparação do 

diretor-professor, o compartilhar e o processar de todos os membros. Podemos após 

o compartilhar, passar alguns slides teóricos sobre o tema em que está sendo 

discutido, portanto você pode ampliar o conhecimento que você quiser. Mas sabemos 

que estamos entrando na época das resistências dos grandes professores mais 

antigos, que fizeram parte da história da Pedagogia clássica. Algumas pessoas de 

outras gerações não se atualizaram nem por curiosidade, isto é, não desejam buscar 

o aprimoramento, pois já negam antes de vivenciá-lo. 

Percebo que os alunos aceitam as metodologias ativas, até porque eles 

aprendem mais e é muito mais significativa. Atualmente a moçada está mais ativa e 

responsável e durante a aula temos alunos que ficam pesquisando no celular sobre 

os conceitos da matéria quando o professor está falando é algo dinâmico e ativo. A 

saber, o Prof. Dr. Arthur Kaufman trabalhou com o psicodrama com os alunos de 

Medicina, na faculdade de Pinheiros há 35 anos, ele já fazia role-playing do papel de 

médico e os alunos de Medicina adoravam!  

Dentro de uma turma com 60 alunos nem todos são responsáveis ou pensam 

da mesma maneira, pois cada pessoa tem o seu jeito e sua opinião formada. Alguns 

alunos de Medicina pensam em mudar o cenário da saúde, outros não pensam desta 
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maneira, ou seja, o professor não pode entrar na sala de aula achando que eles não 

querem saber de nada, ao contrário, tem muito aluno que vai embora para Amazônia 

trabalhar e não pensam em atuar em consultório particular.  

A questão da educação é muito delicada porque pega desde o berçário até a 

fase adulta, tem também a influência da família, ou seja, existe um círculo vicioso! É 

claro que já avançamos, mas precisamos avançar ainda mais. O professor do ensino 

fundamental é extremamente importante e responsável por esse processo 

educacional, depois o professor de ensino médio é o menos importante. Mas esses  

cinco primeiros anos são os mais importantes para a criança, pois é exatamente onde 

ocorre a formação das operações básicas do raciocínio, do pensamento, da postura, 

de olhar o mundo, portanto a base está na infância! 

Vou te contar uma história: 

“Tem uma professora rural do norte da França, com a qual tivemos a 

oportunidade de manter contato via grupo fechado no Facebook chamado Franceses 

de São Paulo. Então, ela escreveu para este nosso grupo e solicitou que cada pessoa 

enviasse cartões postais de suas próprias cidades, pois quem sabe assim, desta 

forma, os alunos despertariam a vontade de sair da mesmice do próprio local. Que 

ideia brilhante! As pessoas de outras cidades gostaram dessa ideia e compartilharam 

suas histórias. Teve uma pessoa de outra cidade que gostou muito dessa ideia e disse 

que seu filho sofre de disgrafia e que, talvez, o grupo pudesse ajudá-lo se 

escrevêssemos para ele. Eu falei que para mandar cartão hoje em dia pelo correio, 

pouca gente usa! Sugeri via e-mail, pois desta forma, podemos passar uma imagem 

com texto para que seu filho pudesse receber”. 

Tem pessoas que estão percebendo a necessidade de ter uma visão ampliada 

da educação e que o conhecimento não se restringe apenas a uma parte do livro. 

Apesar de existirem áudios de livros, e-books, ainda assim, as crianças recebem livros 

impressos, por exemplo, a minha neta que tem 10 anos e meio, ela não tem 

audiobook, mas ela usa o meu pequeno computador, tem livros impressos, pois 

estuda em colégio francês e ela adora!  

Nesta escola francesa tem mais de 80 nacionalidades, isto é, ela convive com 

pessoas de vários países, tem casos em que os pais mudam e viajam 

constantemente, ou seja, as crianças entram, ficam temporariamente e logo vão 

embora devido aos trabalhos dos pais. Essa escola francesa trabalha muito em grupo 
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e com os desafios, portanto eles têm um ensino muito interessante, pois é processual, 

até levaram as crianças ao cinema para ver Carlitos, entre outras coisas... Penso que 

é legal, pois existe certa formalidade, as crianças exibem um comportamento 

extremamente educado e respeitoso.  

Em relação aos tipos de avaliações...  

Sabe-se que o Ministério da Educação ainda permanece com as avaliações 

quantitativas nas quais se exigem notas dos desempenhos dos alunos, ainda é algo 

formal, pois precisamos de números, gráficos para se quantificar o aprendizado. No 

meu caso, tenho quatro formas de avaliação bem interessantes, até a professora Mara 

Sampaio utiliza estes mesmos métodos para avaliar os conhecimentos dos alunos na 

especialização em psicodrama. 

Um dos métodos avaliativos parece uma sociometria de conceitos, por 

exemplo, cada aluno pode assumir ser uma coisa que sabe bem, porém quando eu 

sei bem um conceito, talvez posso não saber tanto do outro conceito, e por esta razão 

o aluno não consegue fazer a ligação dos conhecimentos, porque ainda estão em 

processo de formação. Então, quando uma pessoa assume esse papel, o outro 

acrescenta informações nas cartolinas penduradas num barbante ligando um ao outro, 

até formar uma rede. Desta forma é que realizamos a complementaridade dos 

conhecimentos dos principais conceitos do psicodrama. Isto é um espetáculo! Leva 

em média três horas e é um trabalho em grupo, todos sentados no chão fazendo a 

tarefa, ou seja, primeiro se vivencia, depois monta a rede, em seguida compartilha, 

por fim processa todo esse conhecimento. É um processo longo de construção 

coletiva do conhecimento em rede.  

Existem vários outros métodos vivenciais e ativos que você pode avaliar os 

alunos, como também, utilizar “Jogos de avaliação”. Acredito que o jogo tanto de 

empresa quanto de educação é um meio de avaliação, existem gincanas, formação 

de times e jogos adultos. O próprio professor pode fazer um jogo parecido como 

“quebra-cabeça” e mandar imprimir. Parece ser um jogo banal, mas que na realidade 

está desafiando o conhecimento de todos os participantes. A interligação de 

conceitos, a complementaridade, a formação de rede para se chegar à resolução do 

problema complicado, e isso não é difícil fazer, ou seja, para isso acontecer, você tem 

que certamente fazer o processo de formação daquele conhecimento, que é a matriz 
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do conhecimento, isto é, o conceito fundante, o disparador que vai sendo aquecido 

até se chegar ao todo.  

Esse processo, sabendo exatamente quais são as etapas, se monta o jogo em 

cima dessas etapas, pode ser jogo de tabuleiro, jogos de dados, ou qualquer tipo de 

jogo, por exemplo, jogar no chão, jogos de encaixe, pedaços de conhecimentos em 

que os próprios alunos terão que montar. Por exemplo, gosto do quebra-cabeça 

porque é fácil de montar e pode ser feito de madeira ou em papel, depende da sua 

criatividade e da verba. Como também podemos misturar as palavras com as cenas. 

Outro exemplo, para a disciplina de anatomia, você pode pegar imagens ou figuras da 

perna de um cadáver. 

Lembrei-me agora que quando era noiva, e fui a uma aula de Medicina... 

Recordo-me de que eu vi a perna do morto! Na ocasião, discutimos com os colegas 

da Medicina os sentimentos que cada um tinha... E como eu era namorada-noiva do 

aluno de Medicina, eles se abriam comigo, pois não tínhamos rivalidade entre os 

colegas. Aliás, são colegas até hoje, podemos contar histórias, pois se tornaram 

verdadeiros amigos! Foi interessante porque eles me disseram que era necessário ser 

frio, porque tinham que dessecar o corpo, mas pensavam ao mesmo tempo, na 

pessoa, na família, então depois ficavam com vontade de ir embora! Existia uma 

contradição emocional muito forte, mas a preocupação era entregar a peça para o 

professor. 

Antigamente, tínhamos laboratórios de anatomia com cadáveres e hoje não 

temos mais esse cenário, porém temos uma outra realidade, que são os simuladores, 

os bonecos, os manequins, mas com cenas e imagens realísticas que se aproximam 

do corpo humano, e isso também é um jogo, é um ensino processual. Penso que muita 

coisa ainda poderá ser criada se tivermos professores com a visão ampliada da 

educação, que saiam da palavra e vão para ação! Imagina fazermos tudo isso em 

realidade virtual. 

Um colega e eu estamos pesquisando e elaborando a parte acadêmica desta 

pesquisa sobre a realidade virtual, esse é um projeto da FAPESP10. Já teve a licitação 

e eu fui contratada justamente por ser Psicodramatista e por ter método ativo de 

ensino, principalmente pelo fato de acreditar na vivência em sala de aula, no 

 
 
10 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
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deslocamento corporal como aprendizagem. O acesso inteiro ao conhecimento é 

chegar à vivência e poder ampliar isso, o que significa criar, recriar, trabalhar, 

pesquisar, ou seja, é ter movimento ativo, didática viva com vida!  

É interessante que no curso de especialização do psicodrama, temos 

psicólogos clínicos, inclusive até percebemos uma dificuldade maior, porque o lado 

clínico impera, isto é, são profissionais que ainda estão naquela mentalidade de 

corrigir o ser humano de alguma patologia.  

E o que o psiquiatra Jacob Levy Moreno, pai do psicodrama, falava é que 

devemos olhar para a saúde. Até a psicologia positiva que está na moda, diz para 

parar de olharmos para as patologias para focarmos no lado bom das pessoas e 

perceber como elas são boas, justamente era isso que o humanista Moreno nos dizia.  

Apesar do conceito de felicidade da psicologia positiva me deixar um pouco 

preocupada porque é muito americano! Essa ideia começou nos anos 50 na Califórnia. 

Mas a ideia da psicologia positiva de que o ser humano não é doente, não é patológico 

é interessante!  A pessoa pode até ter uma parte dela que não está tão bem, a não 

ser que ele esteja muito comprometido, mas é outro caso.  

Como é que você vai fazer uma negociação ou vai ministrar uma aula achando 

que todos os seus alunos são burros, todos são doentes e que ninguém sabe nada? 

A visão de homem e de mundo é o básico para o docente! E é a partir disso que se 

estabelece ou não uma relação humanizada. 

Outro exemplo, o professor da escola pública, de camada social mais pobre, 

sempre divide a classe, entre aqueles alunos que vão para frente e aqueles que nunca 

irão conseguir nada! Isso é discriminatório e preconceituoso! Como também, 

deparamos com a própria alienação desse professor! Obviamente que falta em alguns 

jovens a visão de sociedade, complementaridade dos papéis, falta uma direção para 

vida, qual caminho escolher, qual rumo tomar... 

A minha narrativa se resume nas seguintes palavras: complexidade e 

contradição! São essas duas palavras que me acompanham, isto é, a complexidade 

da contradição das diferenças! Ficaríamos aqui horas e horas contando histórias, foi 

muito legal compartilhar!  

Penso que estamos lidando sempre com isso na resolução dessas questões 

que não é pasteurizar, não é isso! Mas não me conformo com as pessoas que não 

têm os mesmos direitos que as outras; e não estou falando de quem tem dinheiro, 
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porque quem tem dinheiro também não tem direito; tem apenas uma parte dos direitos 

atribuídos a eles, mas não é o direito universal ligado à cidadania, apesar deles 

estarem sempre no parque particular; porém quem sempre paga o pato é o restante 

da sociedade, e isso é contradição! E para finalizar, quero dizer que eu escolhi o 

psicodrama quando eu vi e vivenciei na prática pela primeira vez no congresso em 

1970, aqui em São Paulo, e logo pensei: “É com isso que quero trabalhar”! E isso me 

puxou para ação, ou seja, para fazer uma educação ativa e prática! A minha 

dissertação de mestrado seria a escola como transformadora da comunidade a partir 

da mudança pedagógica. Ela poderia ser exatamente o núcleo de transformação e eu 

acredito nisso até hoje! Apesar de que agora não mais, pois estamos passando por 

um momento político complicado...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
___________________________________________________________
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De acordo com o antropólogo Malinovski (1978), a vantagem da pesquisa 

qualitativa está em evidenciar os comportamentos e as mentalidades, tanto dos 

pesquisadores quanto dos entrevistados, pois o objeto de estudo é a expressão da 

subjetividade dos sujeitos. 
 
Estudar as instituições, costumes e códigos ou estudar o 
comportamento e a mentalidade sem o empenho na compreensão 
subjetiva do sentimento que as move, sem perceber a essência da sua 
felicidade é, em minha opinião, desprezar a maior recompensa que 
podemos esperar algum dia obter a partir do estudo do Homem 
(MALINOVSKI, 1978, p.33). 

 

Segundo o autor, na pesquisa qualitativa é importante citar a estreita 

aproximação entre o pesquisador e o campo estudado, pois é inadmissível considerar 

a hipótese de neutralidade do pesquisador, uma vez que esse observador é também 

o participante em ação. 

É necessário que o pesquisador esteja próximo à realidade social pesquisada, 

isto é, sugere-se que o cientista conviva com os grupos estudados, que observe as 

suas ações, atitudes, crenças, valores, normas e comportamentos diários que 

compõem o cotidiano de determinada comunidade (MALINOVSKI, 1978). 

A relação entre Malinovski (1978) e esta pesquisa está, sobretudo, ancorada 

na ideia de que somos ao mesmo tempo professores e pesquisadores inseridos nesse 

mesmo contexto socioeducativo, portanto, não estamos neutros, nem estamos de fora 

desta realidade; lutamos pelos mesmos objetivos na educação em saúde. 

Desta forma, é recomendável que no momento da coleta de dados o 

pesquisador observe, descreva e registre em seu próprio caderno de campo todos 

os eventos ocorridos no momento da pesquisa, pois o diário de campo serve para 

posterior consulta do pesquisador sobre o mapeamento, por ora realizado, além de 

servir como recurso útil de análise (GEERTZ, 2008). 

Para este projeto, foi realizada uma aproximação entre o caderno de campo e 

as entrevistas a fim de elucidar todo o contexto da coleta de dados: os gestos, os 

afetos, os sentimentos, as narrativas, as emoções, as impressões e as subjetividades 

da pesquisadora e dos colaboradores. 

Assim, foi possível analisar e extrair das narrativas os assuntos que se 

tornaram importantes pela frequência e intensidade de abordagem dos colaboradores, 
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por meio da técnica de imersão/cristalização, segundo a análise Fenomenológica 

Hermenêutica (MEDEIROS & ROCHA FILHO, 2016; BORKAN, 1999). 
A seguir, uma breve síntese explanando de forma geral os conteúdos 

secundários/complementares que emergiram das narrativas. E mais adiante, serão 

aprofundadas em três categorias os temas prioritários, pertinentes aos objetivos 

iniciais e às perguntas de corte deste projeto. 

Diante das análises das dez narrativas dos docentes no ensino em saúde, foi 

possível observar que a escolha do ofício em ser docente foi permeada por 

sentimentos prazerosos, tais como: alegria, paixão, gosto, vocação, escolha e desejo. 

No entanto, não foi relatado nenhuma obrigatoriedade, reclamações ou pessimismos 

pela preferência desta carreira profissional na área da educação. 

Foi notório que alguns docentes narraram as suas histórias de vidas 

abertamente, revivendo as lembranças/memórias em todos os sentidos: pessoal, 

social, afetivo, acadêmico e profissional. Por outro lado, houve alguns docentes que 

relataram apenas o essencial sobre o papel profissional-acadêmico.  

Os colaboradores narraram que estão vivenciando, paulatinamente, as 

mudanças nos PPPs das IES. Esta fase está sendo marcada pela transição do 

paradigma tradicional rumo à implementação das Metodologias Ativas no ensino em 

saúde.  

Diante dessas transformações no cenário pedagógico, os docentes relataram 

que os alunos chegam ao Ensino Superior trazendo consigo marcas culturais do 

tradicionalismo de anos anteriores de sua formação. Consequentemente, os 

professores estão mesclando os tipos de métodos de ensino: tradicional, construtivista 

e híbrido.  

No entanto, os próprios docentes foram formados pelo viés do tradicionalismo 

por questões sociais, ideológicas, históricas, políticas e culturais. Por esse motivo, 

alguns educadores ainda resistem às novas práticas didático-metodológicas 

inovadoras no ensino em saúde. 

Notou-se que há um processo avaliativo do aluno, embasado no 

tradicionalismo, cujo desempenho escolar é numericamente mensurável e 

quantificável por meio das notas de provas e dos trabalhos em sala de aula. Tais 

exigências estão em consonância com as normas e diretrizes do MEC.  
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Em algumas instituições, percebeu-se que os docentes estão utilizando os 

recursos das avalições híbridas, isto é, misturando os formatos das provas: casos 

clínicos e exercícios de memorização dos conteúdos teóricos. 

Os colaboradores afirmaram que as diferenças nos critérios das avaliações dos 

alunos estão diretamente vinculadas às regras institucionais de cada lugar, ou seja, 

há universidades em que as avaliações são: quantitativas, qualitativas, até mesmo, 

mistas. 

Diante dessas mudanças na educação, os participantes fizeram menção 

quanto à importância do compartilhamento das responsabilidades entre os docentes 

e discentes, e, conforme as narrativas, os alunos foram classificados em dois perfis: 

o estudante questionador e o submisso.  

Segundo as entrevistas, é de responsabilidade do docente assumir o papel de 

facilitador-mediador, despertando a curiosidade e estimulando a motivação no aluno 

a fim de desenvolver competências comportamentais e habilidades técnicas. Logo, é 

responsabilidade do aluno zelar pelo seu próprio processo educativo participando das 

aulas de forma dialogada, exercendo uma postura crítico-reflexiva a fim de transformar 

a sua própria realidade social. 

Em relação às bases teóricas utilizadas pelos docentes entrevistados, notou-

se que eles variam entre as diferentes abordagens pedagógicas e filosóficas de 

teóricos relevantes da literatura: Dewey, Ausubel, Vygotsky, Paulo Freire, Jacob L. 

Moreno, Carl Rogers, Foucault, entre outros teóricos que, por sua vez, justificam as 

práticas didático-metodológicas no ensino em saúde. 

Pelas análises das narrativas, foi possível identificar que há diferença na forma 

de trabalhar dos docentes das instituições públicas e privadas. O docente que é 

contratado segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem que se adequar 

ao perfil da instituição privada para inserir e desenvolver, obrigatoriamente, as 

metodologias ativas em sala de aula, pois corre o risco de demissão e represália, caso 

desobedeça às ordens institucionais. Já o docente concursado, que atua no ensino 

público, tem a opção de não inserir as metodologias ativas em sala de aula, sem risco 

algum de ser demitido. Ou seja, trabalhando ou não com as metodologias ativas, 

usando ou não os recursos tecnológicos, receberá o seu salário intacto no fim do mês 

e sem nenhuma alteração.  
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Alguns docentes citaram a questão conflituosa do gerenciamento de suas 

carreiras profissionais na área educacional, pois, no ensino privado, o docente recebe 

capacitações, porém fora do horário de trabalho, e isso é problemático!  

Existem casos no ensino público em que o próprio docente é o único 

responsável por investir em seus treinamentos, pois não existe gerenciamento algum 

da carreira para o educador concursado. 

Os colaboradores relataram sobre a diferença do perfil do aluno das instituições 

públicas e privadas e apontaram que o aluno “esforçado” faz parte da universidade 

pública, pois luta para garantir uma vaga no ensino público que é demasiadamente 

concorrida nas universidades federais e estaduais. Haja vista que não teriam 

condições financeiras para custear os seus estudos devido às altas mensalidades nas 

universidades particulares. 

Em contraposição, o aluno “cliente” da universidade privada tende a considerar 

o docente um mero prestador de serviços e simples operário desse processo 

pedagógico. Para as instituições particulares, os alunos são consumidores, portanto, 

tanto o conhecimento quanto o diploma são produtos a serem comercializados.  

Diante das inovações tecnológicas na educação, alguns colaboradores 

relataram sentimentos ambivalentes, pois ora diziam que a tecnologia é um recurso 

benéfico e vantajoso, ora falavam das desvantagens, dos desafios, das tensões e dos 

medos de perderem os seus espaços demonstrando, desta forma, melindres em 

serem substituídos por máquinas.  

Comparando as entrevistas com a literatura pesquisada, percebeu-se que está 

sendo um processo vagaroso e desafiador a adaptação dos docentes frente às aulas 

filmadas, aos chats, aos fóruns de participação e ao uso das plataformas de ensino 

on-line, pois o docente está aprendendo a lidar, morosamente, com os recursos 

tecnológicos. Segundo os relatos, isso ocorre devido às seguintes problemáticas: a 

desvalorização do docente, a falta de treinamentos, as deficiências na infraestrutura 

institucional, a ausência de clareza dos currículos acadêmicos e as fragilidades na 

elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos on-line. 

No entanto, existe um esforço individual por parte dos docentes em buscar 

atualização e aprimoramento por conta própria, isto é, sem depender da instituição 

onde trabalham. Para tanto, é necessário preparo, dedicação, disponibilidade de 

tempo e recurso financeiro (custo/benefício). 
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Nessa perspectiva, os colaboradores apresentaram, de certa forma, 

dificuldades interpessoais entre os pares frente à implementação das novas 

tecnologias na área da Educação a Distância (EaD) e classificaram os docentes em 

dois perfis: os profissionais mais experientes e os iniciantes na carreira pedagógica. 

Nesse quesito, os docentes enfrentam problemas de relacionamento ao lidarem 

com as diferentes gerações e diversidades de professores, pois algumas narrativas 

apontaram que o docente idoso tende a ser mais resistente ao uso das metodologias 

ativas e tecnologias inovadoras do que os docentes mais jovens.  

Como encaminhamento, os colaboradores sugeriram uma possível solução 

para essa problemática: os docentes mais velhos poderiam compartilhar as suas 

“experiências significativas” com os docentes mais jovens e, até mesmo, capacitá-los, 

por meio de oficinas e treinamentos, a fim de solucionar esse impasse entre os pares. 

Os docentes relataram dificuldades em lidar com as diferentes gerações e 

diversidades de alunos. Essa diversificação de estudantes, jovens/idosos estudando 

numa mesma turma numerosa, dificulta a adaptação e a convivência entre todos. 

Devido às limitações de cada pessoa das distintas gerações, por exemplo, alunos de 

18 e 70 anos estudando na mesma classe, fica difícil inserir os recursos tecnológicos 

e as metodologias ativas com consenso e dinamismo, pois algumas pessoas até 

conseguem acompanhar o ritmo das aulas, enquanto outras se dispersam.  

Apesar de os colaboradores perceberem essas mudanças na educação e 

transformações nos currículos pedagógicos, apresentaram os seguintes 

sentimentos/emoções ambivalentes: resistência; surpresa; sobrecarga; inovação; 

ansiedade; satisfação; angústia; motivação; medo do desconhecido; obrigação; 

positividade; estranhamento diante do novo; desamparo; desespero e deboche 

perante o modismo das metodologias ativas e tecnologias inovadoras no ensino em 

saúde.  

Em relação à formação humanística no ensino em saúde, segundo as análises 

das narrativas, a humanização está pautada na relação interpessoal genuína entre 

docente e discente, isto é, chamar o aluno pelo nome; ter atitudes de respeito, empatia 

e solidariedade; ter planejamento adequado nos formatos das avalições e diálogo 

extraclasse por e-mail com os alunos. 

Contudo, também foram descritas práticas desumanas em sala de aula, como 

relações de poder permeadas de tirania e soberania do docente para com o discente, 
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principalmente, preconceitos; julgamentos; críticas; carga horária de estudos 

excessiva; situações vexatórias nas avaliações; terrorismo; desconsideração; 

intolerância; antipatia e falta de respeito pelo processo de formação dos alunos. 

Tanto na literatura pesquisada quanto nas entrevistas foi explicitamente 

declarada a real necessidade de treinar, capacitar e qualificar os docentes do ensino 

em saúde. Foi notório que existe um despreparo do profissional frente à inserção das 

novas metodologias ativas e dos recursos tecnológicos inovadores no ensino. 

Por outro lado, há relatos positivos de que os estudantes estão abertos a 

vivenciarem essas mudanças no ensino. Apesar de ser um período de transição, 

desconstrução/construção de paradigmas educacionais e adaptação para todos os 

envolvidos no sistema educacional: alunos, funcionários, gestores, docentes, 

secretários, coordenadores, diretores, sociedade, políticos e representantes dos 

órgãos governamentais. 

De modo geral, os docentes ficaram agradecidos por contribuírem com este 

estudo, pois afirmaram que foi importante e satisfatório relembrar as histórias 

passadas e ressignificá-las no momento presente (aqui-agora).  

Por fim, esses foram os principais assuntos que emergiram a partir das análises 

das dez narrativas. Mas, de agora em diante, serão aprofundadas somente as três 

categorias dos principais temas condizentes aos objetivos iniciais e perguntas de corte 

deste projeto, a saber: 

• Tema 1 - Os docentes frente às Metodologias Ativas: responsabilidades, 

atribuições e bases teóricas. 

• Tema 2 - Os docentes frente à Tecnologia da Educação a Distância: problemas 

e desafios. 

• Tema 3 - A valorização docente frente às Políticas Educacionais: o desafio das 

capacitações e do treinamento. 
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5.1 Tema 1 - Os docentes frente às Metodologias Ativas: 
responsabilidades, atribuições e bases teóricas 

  
 

A presença do ensino tradicional nas universidades é um problema cultural. 

Este fato foi percebido tanto por meio das análises das narrativas quanto na literatura 

pesquisada (AZEVEDO, 1963). 

O tradicionalismo faz parte da geração, formação e histórico dos docentes mais 

experientes na carreira pedagógica, por isso, esses profissionais optam pela 

ministração das aulas expositivas, priorizando, desta forma, a memorização por meio 

da repetição de conteúdo de forma conservadora (FREITAS, et. al, 2016). 

 
[...] Temos docentes formados num outro modelo de educação 
tradicional, então, enfrentamos algumas resistências. Esse professor 
pode valorizar ou não esse modelo, ou seja, pode gostar ou não desse 
novo formato de educação, até porque adaptar-se exige reaprender e 
fazer o novo acontecer. (Luiz) 

 

Percebeu-se, diante das análises das entrevistas, que alguns colaboradores 

apoiam o método de ensino tradicional na contemporaneidade. A primeira 

problemática apresentada foi em relação à própria formação tradicional do professor 

que prefere ministrar aulas expositivas, apesar de estarem conscientes das atuais 

mudanças educacionais exigidas pelos órgãos governamentais. 
 
[...] Tem professor que gosta de dar aula expositiva, por exemplo, no 
meu caso, eu adoro ministrar aulas expositivas! Ao planejar uma aula 
expositiva tem todo um trabalho docente. Mas, também pode correr o 
risco que, daqui a uma semana, vou encontrar o mesmo aluno que 
participou das aulas e percebo que a pessoa não lembra mais do 
conteúdo ministrado naquela ocasião, isso é frustrante! Porque você 
planejou toda a aula, explicou, teve todo aquele investimento para o 
aluno te dizer que esqueceu o conteúdo! Você deu o teu melhor! Eu 
achei aquela aula maravilhosa, porém, naquele dia tinha alguns alunos 
desfocados e que, por algum motivo, estavam dispersos, realmente é 
frustrante para o professor!  (Kelly) 
 
[...] O mundo anda mais rápido que as próprias mudanças no ensino, 
como por exemplo, eu venho do ensino tradicional que era o modelo 
na época. Hoje os desafios do exercício profissional exigem 
competências que o ensino tradicional não dá conta. Não significa que 
era ruim o ensino tradicional, mas o atual e novo modelo trabalha com 
as questões relacionais, ou seja, competências comportamentais e 
não somente técnicas. O mundo vem avançando, até então, 
construímos a nossa identidade como aluno e professor, segundo o 
modelo tradicional. Porém, fico com dúvidas se vamos conseguir 
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acompanhar de fato as mudanças do mundo, principalmente, se não 
incorporarmos as tecnologias. (Kelly) 
 

É notória a transição gradativa e processual entre os paradigmas de ensino 

tradicional rumo à implementação das metodologias ativas no ensino em saúde. 

Esses movimentos educacionais despertaram nos docentes a sensação de surpresa, 

mediante as mudanças institucionais que fizeram parte da sua longa e respeitosa 

trajetória de vida.  
 
[...] Já trabalhei também em ensino privado e agora trabalho no ensino 
público, vejo que existem alguns pontos de diferenças, como por 
exemplo, trabalhei em instituição privada por alguns anos, dei aula 
para as primeiras turmas da biomedicina no ensino tradicional e hoje 
fiquei sabendo que as metodologias ativas estão sendo disseminadas. 
Isso era algo que eu não sabia! Acho que toda essa mudança no 
ensino é muito legal! (Kelly) 
 

Percebeu-se que algumas instituições públicas e privadas estão vivenciando, 

paulatinamente, essa nova fase de transição do antigo Projeto Político Pedagógico 

tradicional para o atual contexto do ensino ativo, não diretivo, problematizador, e 

essas mudanças estão impactando diretamente o papel dos docentes em sala de 

aula. 
 
[...] Desde 2006 que estou ministrando aulas na medicina do ensino 
público, sendo que, no ano passado, comecei a ministrar algumas 
disciplinas no ensino privado, e ambas seguem o modelo de 
metodologias ativas... (Luiz) 

 

O que se percebe na prática do cotidiano acadêmico é o oposto, ou seja, apesar 

de existirem políticas e diretrizes educacionais nacionais referentes à implementação 

do novo modelo de currículo acadêmico nas universidades, ainda assim, os docentes 

não têm totalmente clareza dos documentos oficiais do MEC. 

 
[...] Por outro lado, não sou cobrado para realizar as metodologias 
ativas diariamente! Então, existe a infraestrutura no ensino privado, 
mas não somos obrigados a usar, pois essas mudanças na educação 
ainda é algo cultural, isso não está muito claro no plano de ensino, 
nem no Projeto Político Pedagógico, como também não faz parte do 
imaginário das pessoas. Por isso, é necessário treinamento e 
aprimoramento docente. (Luiz) 
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As diretrizes educacionais determinam que toda instituição seja guiada por um 

PPP. Para tanto, é necessário engajamento favorável de todos os envolvidos e 

responsáveis pelo processo educacional. É a partir desse esforço, pessoal e coletivo, 

que serão traçados novos rumos a fim de transformar a realidade socioeducativa. 
 
[...] Agora, o que eu posso te dizer, é que tenho experiência no ensino 
superior, tanto no público quanto no privado. Independentemente se 
estivermos numa realidade ou em outra, é possível que se vivencie a 
voz do discente a todo o momento. O que define isso é, sim, o conjunto 
de ideais propostos no Projeto Político Pedagógico da instituição. 
Então, é possível sim trabalhar em conjunto, porém é necessário ter 
vontade política, isto não significa apenas fazer projeto político 
pedagógico. (Dalva) 

 

Rossoni & Lampert (2004) afirmaram que as DCNs têm centrado forças na 

implementação do currículo pedagógico voltado ao desenvolvimento de 

competências, ao treino de habilidades e ao aprimoramento de atitudes 

comportamentais dos estudantes; e não mais centrado somente no aspecto cognitivo 

e técnico dos alunos, conforme o modelo de ensino tradicional (BRASIL, 2001, 2002; 

COSTA et al, 2018; LORENZETTI et al, 2012). 

No entanto, diante de alguns trechos narrativos, por ora apresentados, é 

possível afirmar que as DCNs não estão sendo implantadas na íntegra nos cursos de 

saúde, pois alguns professores continuam priorizando apenas o foco cognitivo (ensino 

tradicional), faltam clareza e entendimento, tanto dos docentes quanto das IES, sobre 

tais exigências dos órgãos governamentais.  

Outra problemática apresentada nas narrativas diz respeito aos alunos, que 

muitas vezes, chegam ao Ensino Superior marcados culturalmente pelo 

tradicionalismo vivenciado nos anos anteriores de sua formação. Portanto, existe uma 

bagagem sócio-histórica evidente do ensino conservador, independentemente da 

área de formação/especialização dos alunos da área da saúde. 
 
[...] Uma grande parte dos alunos que chegam ao ensino superior, já 
chega despreparada. Esse é um dos grandes problemas ao se 
trabalhar com as metodologias ativas em sala de aula. É real essa 
dificuldade dos alunos, até porque eles me contam isso, por exemplo, 
tem aluno que veio do ensino tradicional e não vivenciou uma 
experiência satisfatória em sua formação no ensino básico e leva essa 
vivência para o ensino superior. (Dalva) 
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[...] Percebo que eles vêm de um ensino tradicional independente se o 
profissional da saúde é um médico, um enfermeiro, ou de outra 
profissão. Realmente dá para perceber que eles trazem muito forte as 
características disciplinares do ensino tradicional. Considero uma 
problemática a ser discutida, pois para muitos professores ainda é 
considerada uma qualidade do bom aluno a passividade e a arte de 
reproduzir na prova o que foi dito em aula pelo professor. (Sheila) 
 

Leão (1999) afirmou que esse método de ensino tradicionalista reforça a figura 

do professor como o responsável por transmitir conhecimentos, logo, o aluno é um 

sujeito passivo no processo pedagógico. Nesse paradigma conservador, estão 

presentes as aulas expositivas, as provas, os exames, as notas das avaliações, os 

exercícios de fixação e a memorização de conteúdo teórico. 

Para Cavalcante & Mello (2015), as provas e os exames servem para medir 

apenas o rendimento do desempenho escolar. Esse é um tema muito debatido, pois 

é amplamente complexo e implica questões de cunho epistemológico, ético, político, 

ideológico e cultural (DIAS SOBRINHO, 2000, 2002).   

Um dos itens que compõem o PPP dos cursos em saúde é a avaliação de 

aprendizagem dos alunos. A avaliação pode ser definida como diagnóstico de 

situação que serve para identificar se os objetivos educacionais foram ou não 

alcançados, por esse motivo, as responsabilidades são compartilhadas entre 

docentes, discentes e universidades (CAVALCANTE & MELLO, 2015). 

Dias Sobrinho (2002) afirmou que reduzir a avaliação, o conceito ou a nota de 

uma prova significa potencializar um paradigma mecanicista, conservador, rígido, 

disciplinador, conteudista e tradicional, pois a formação do profissional da saúde 

transcende os conhecimentos teórico e técnicos (cognitivos).  

É possível observar, na narrativa abaixo, a predominância do modelo de ensino 

tradicional, uma vez que há, notoriamente, uma associação em que os docentes-

discentes da área da saúde fazem entre o termo da avaliação: punição, castigo, 

repreensão e reprovação. 
 
[...] Uma colega professora disse para os seus alunos: - “Olha vocês 
terão que pesquisar e me trazer uma pesquisa decente, pois valerá 
nota e depois não irão reclamar caso reprovem na prova! E para que 
serve o celular de vocês?” Ela dividiu a sala em grupos para fazerem 
as pesquisas, deixando claro que quem não fizesse, seria prejudicado 
nas provas. Então, o professor pega a técnica e distorce o propósito 
para utilizar aquela estratégia. Está tudo distorcido! Em relação ao 
sistema de avaliação, alguns professores focam na avaliação 
somativa, é um modelo ainda conservador. Entendo que a avaliação 
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frente à formação do aluno é complicada! A escola entende que a 
formação deve seguir um modelo humanístico, só que não; falam que 
a escola se preocupa com a formação do profissional crítico, reflexivo, 
e falam do desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes; 
porém, o currículo é orientado para o conteúdo. (Andreia) 
 

De acordo com Behrens & Oliari (2007), na visão tradicionalista, o professor 

assume o papel de dominante e os alunos de receptores dos conhecimentos. Um 

exemplo desse modelo de ensino são os alunos divididos por turmas ou séries, 

enfileirados numa mesma classe para serem observados pelo “professor-mestre” 

situado ao centro da sala de aula. Ao contrário, da roda de conversa “construtivista” 

em que as trocas de experiências e os compartilhamentos das subjetividades são 

valorizadas (TARDIF & LESSARD, 2014).  

Tanto na literatura pesquisada quanto nas narrativas, existem, além da 

desqualificação dos docentes, a pressão, a cobrança e a real exigência do sistema 

educacional (órgãos governamentais) para implementarem integralmente as Políticas 

Educacionais nas Instituições do Ensino Superior. Porém, isso não está claro nem 

para os docentes, nem para os gestores pedagógicos. 

No entanto, a questão não se resume em apenas inserir as metodologias ativas 

em sala de aula, mas em compreender de que forma e como esse método de ensino 

ativo está sendo implementado, construído, desenvolvido, adaptado e avaliado pelos 

profissionais da área. 
 
[...] Conforme o atual modismo das metodologias ativas, o povo 
começa a falar para fazer a simulação realística, depois mudam de 
opinião, agora vamos fazer estudo de caso, depois trocam para fazer 
a situação problema, problematização, mapa conceitual, e o povo vai 
ficando desesperado! (Andreia) 
 
[...] Acho que a tecnologia e as metodologias ativas se tornaram um 
caminho sem volta, isto está sendo um processo de constante 
adaptação em que, em algum momento, isso vai ter que acontecer 
completamente. (Luiz) 

 

 

O Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas 

(PROMED, 2002) foi criado por determinação dos Ministérios da Saúde e da 

Educação. Essa política está voltada à formação do médico, especialmente, nas 

práticas da Atenção Básica (AB) do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2002, 

2004). 



183 
 

 
 

O objetivo deste programa foi estabelecer estreita relação entre os cursos de 

saúde, comunidades e serviços de saúde (sistema público) ao sustentar uma 

pedagogia ativa, não diretiva e problematizadora, apoiada no trabalho em rede 

multiprofissional (BRASIL, 2002, 2004). 

O modelo de aprendizagem tradicional, conteudista e conservador, que focava 

apenas no desenvolvimento dos aspectos cognitivos dos alunos, está sendo 

substituído gradativamente pelo novo modelo prático, interativo, dinâmico, vivencial e 

relacional (GABA, 2004; BRASIL, 2004). 
 
[...] Antigamente, tínhamos laboratórios de anatomia com cadáveres, 
e hoje não temos mais esse cenário, porém temos outra realidade, que 
são os simuladores, bonecos manequins, mas com cenas e imagens 
realísticas que se aproximam do corpo humano, e isso também é um 
jogo, é um ensino processual. Penso que muita coisa ainda poderá ser 
criada se tivermos professores com a visão ampliada da educação, 
que saiam da palavra e vão para ação! Imagina fazermos tudo isso em 
realidade virtual? (Elaine) 
 
[...] Agora, se o professor não usar metodologias ativas em sala de 
aula, vai ficar falando sozinho, ou seja, não tem mais como fugir desse 
cenário atual na educação em geral (público e privado), mas ao 
mesmo tempo, é um período de transição e adaptação. (Luiz) 
 
 

Conforme o PRÓ-SAÚDE (2006), a utilização das metodologias ativas 

problematizadoras, no atual currículo, tende a colocar o aluno como responsável e 

protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Esse procedimento 

pedagógico deve ser introduzido no início da formação acadêmica com o intuito de 

favorecer a aproximação do estudante com a sua realidade social (BRASIL, 2006). 

Essa estratégia de ensino ativo e não diretivo tende a aprimorar as habilidades 

técnicas, as competências comportamentais, as atitudinais e as relacionais, uma vez 

que o aluno assume a responsabilidade como agente prestador de cuidados com 

maior autonomia diante das ações em saúde. 
 

[...] Para desempenhar essas tarefas eu uso o role-playing, a 
dramatização e, geralmente, assumo o papel de aluno sempre! É uma 
das atividades as quais mais realizo. Então, tenho situações 
agudíssimas, em que eu assumo o papel de aluno-adolescente e eles 
fazem o papel do psicólogo... (Moises). 
 
[...] Com relação às metodologias ativas, busco transformar e inovar a 
minha aula sempre como sendo uma experiência agradável aos 
alunos, então, não sou um professor “PowerPoint (ppt)”, uso 
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raramente esse equipamento para ocasiões específicas, mas não 
diariamente, tanto é que, o meu equipamento de datashow é mais 
utilizado por outros colegas professores, porque não temos 
equipamentos suficientes para todos os professores na instituição, e 
temos professores que não lecionam sem PowerPoint! Então, gosto 
de trabalhar com rodas de leitura e histórias de leituras 
compartilhadas. (Moises) 

 

O PNEPS (2004) foi um grande marco no país devido à ênfase na formação do 

profissional de saúde. O objetivo dessa diretriz é não somente priorizar a abordagem 

integral do cuidado no processo saúde-doença, mas também valorizar as parcerias 

entre as instituições de ensino, serviços de saúde e comunidades visando, desta 

forma, o fortalecimento dos atendimentos públicos no SUS. (BRASIL, 2004; 

DEMARZO et al, 2012). 

O MEC e o MS apoiaram essas políticas, pois estão embasadas no conceito 

de “Aprendizagem Significativa” a partir da inter-relação das vivências reais no 

cotidiano acadêmico-profissional, por meio da proposta do “Aprender a Aprender” de 

forma crítico-reflexiva. Também se ressalta a relevância do trabalho em equipe 

multiprofissional em saúde, focada no desenvolvimento dos trabalhos nas seguintes 

esferas: individual, coletivo, comunitário e institucional (DELORS, 1997). 

Essas atuais mudanças na história da educação em saúde fazem parte de um 

amplo contexto da evolução histórica educacional mundial que aconteceram em longo 

prazo. Nesse quesito, pode-se observar, a partir das análises das narrativas, que os 

docentes da área da saúde possuem, de certa forma, conhecimento prévio quanto à 

origem, ao sentido e ao significado do ensino ativo. 
 
[...] O primeiro contato que eu tive com as metodologias ativas foi em 
1983...Na época, as escolas com várias orientações que ficaram 
conhecidas... Essas propostas eram baseadas no ensino ativo, que 
tinham como essência uma participação ativa e democrática do aluno 
no processo de ensino aprendizagem. Esse aluno que inspira o 
processo formativo, e conforme o seu interesse ou participação é que 
começa a ser agente participativo do processo. (Dalva) 
 
[...] Tenho conhecimento e experiência nesses três modelos. Por 
exemplo, me formei no ensino tradicional; conheço também o Problem 
Based Learning - PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas – 
ABP), que foi desenvolvido no Canadá/Holanda e depois veio para o 
Brasil; e a terceira proposta que é Team Based Learning - TBL 
(Aprendizagem Baseada em Equipes - ABE). Atualmente várias 
faculdades estão usando PBL e a Universidade à qual estou vinculado 
(USCS) utiliza o TBL que é basicamente uma variação do PBL. Como 

http://aprendizagembaseadaemtimes.blogspot.com/2013/07/o-que-e-tbl.html
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tudo, esse tipo de ensino também vai sendo aprimorado; o que acho 
mais interessante é o professor poder propor um assunto e o aluno ter 
que desenvolver o raciocínio de forma crítica, reflexiva e trazer pontos 
importantes para discussão. (Klaus) 

 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde, 2010) foi 

mais uma iniciativa do Ministério da Saúde e Educação, que serviu para fomentar a 

qualificação dos profissionais do ensino em saúde. O PET-Saúde tem como 

pressuposto a educação pelo trabalho, em que visa fortalecer as ações integradas 

ensino-serviço-comunidade, por meio de atividades interativas entre pesquisa, 

extensão, participação social e estágios supervisionados a fim de obter melhorias no 

SUS. (BRASIL, 2010). 

Nessa perspectiva, foram perceptíveis, em alguns trechos narrativos, a 

preocupação, a dedicação e o esforço dos docentes em correlacionar a teoria-prática, 

diante desse novo formato curricular dos cursos em saúde. Portanto, são reais as 

cobranças, as pressões e as exigências instituídas pelas Políticas Públicas 

Educacionais (PPEs). 

  
[...] A primeira experiência que tive no ensino em saúde foi com os 
alunos de 5° e 6° ano de medicina, é uma metodologia ativa por 
natureza, porque você parte para o atendimento à comunidade. É por 
meio das ações de saúde que se contextualiza o problema da vida 
real. Então, nós íamos para o campo, especialmente para as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), e contextualizávamos o atendimento em 
saúde coletiva, a partir do atendimento em Atenção Primária (AP), por 
exemplo, discutíamos casos, os estudantes apresentavam 
seminários. E sempre que dávamos aulas, eram todas as aulas 
dialogadas, logo não era uma aula expositiva, clássica ou tradicional. 
O próprio objeto de estudo requer isso, uma aula dialogada, pois não 
tem como fugir disso no internato, saúde coletiva e medicina 
preventiva. Essa foi a minha primeira experiência de sucesso porque 
era uma faculdade particular e uma boa parte dos alunos foi pelo 
caminho de medicina da família, ficamos até bem surpresos com os 
resultados! (Luiz) 
 
 
[...] Nesse sentido, entendo que metodologias ativas podem ser 
desenvolvidas de forma adequada e satisfatória! Faça essa 
metodologia, mas faça bem-feita! Ou, se quiser, pode atribuir outro 
nome também! O que vai definir é essa tua ideia ou ideário. O que está 
em jogo é o teu senso crítico que vai prescrever esse fazer da melhor 
forma possível! (Dalva) 
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Segundo Conterno (2013), as PPEs são estratégicas, pois auxiliam na 

construção e no desenvolvimento da identidade profissional dos alunos. Também 

estimulam e mobilizam as IES a desenvolverem programas de aprimoramento e 

qualificação profissional de forma contínua devido às inovações no cotidiano 

pedagógico, apesar das contradições no campo (ADLER, 2016). 

De acordo com as narrativas, as metodologias ativas estão sendo 

implementadas no ensino em saúde gradativamente, porém há instituições privadas 

que preparam os docentes; enquanto algumas universidades públicas não apoiam 

totalmente os educadores. 

Portanto, existem lacunas nos programas de educação continuada/permanente 

nas diferentes instituições públicas e privadas. Por isso, há vários relatos 

contraditórios mediante o processo de implementação das diretrizes educacionais que 

visam integrar a teoria-prática. 
 
[...] No caso das metodologias ativas (sala invertida, problematização, 
simulação, aprendizagem baseada em problemas etc.), sabemos que 
tudo isso já estão acontecendo por aí..., mas, nem todos os 
professores conhecem as ferramentas para saber fazer mesmo de 
forma correta! Por outro lado, os professores sozinhos têm tentado 
fazer isso acontecer na prática em sala de aula. Existe um movimento, 
ninguém está parado! Fazem um exercício de tentativa e erro... No 
caso das metodologias ativas no ensino em saúde, vejo que são 
positivas, mas depende também do apoio institucional e de como é 
feito esse processo. (Kelly) 
 

Em relação às avaliações dos alunos, nesse atual cenário pedagógico, 

percebe-se o esforço dos colaboradores em inovar. Existe um movimento de mudança 

em relação aos critérios avaliativos, pois alguns docentes estão inserindo, 

paulatinamente, os novos modelos de devolutivas construtivistas por meio do 

feedback. 

Para outros docentes, a nota na prova ou no exame, só mostra uma fotografia 

do momento, ou seja, não revela, de fato, o aprendizado obtido pelo aluno: “Converso 

muito com eles sobre as avaliações, até porque o aluno nota dez, nem sempre é o 

profissional nota dez!” (Docente: Hélio). 

Montes et al. (2019) demostrou a eficácia na avaliação formativa nos estágios 

supervisionados com o uso do feedback nos cursos em saúde, pois esse método 

serviu para aperfeiçoar comportamentos, atitudes e habilidades dos alunos. Esse 
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instrumento avaliativo e construtivo tem o viés de fomentar a reflexão crítica e 

autoavaliativa nos estudantes. 

É por meio do feedback que o processo de ensino-aprendizagem pode ser 

equilibrado, pois fornece informações aos docentes e discentes, porque indica se os 

objetivos foram ou não atingidos, além de ser uma oportunidade de readequar as 

ações e as práticas visando melhorias futuras (MONTES et al, 2019). 

Para se trabalhar com a ferramenta avaliativa do feedback, é necessário 

desenvolver com o aluno a questão da sua responsabilidade e maturidade durante o 

seu próprio processo de ensino-aprendizagem, de forma crítica, reflexiva, assertiva e 

construtiva; e não punitiva ou ameaçadora, isto é, um processo pautado na devolutiva 

imparcial, neutra e sem julgamentos. 
 
[...] Penso que é legal a avaliação formativa, pois é o grande 
diferencial, e é importante o aluno se avaliar, avaliar a prova, o colega, 
o professor, o processo como um todo, não no sentido de validar nota, 
mas que seja um feedback. (Luiz) 
 
[...] É diferente quando você trabalha com pós-graduandos, pois vejo 
que na graduação acaba sendo mais difícil fazer todo esse processo 
de autoavaliação. Já na pós-graduação percebo que o aluno está mais 
maduro, responsável. Aliás, o aluno é a melhor pessoa para dizer 
como foi o seu aproveitamento, como ele sentiu o seu 
desenvolvimento durante a disciplina, qual o aproveitamento que 
obteve e qual a contribuição desta experiência para vida. Portanto, 
com o aluno da pós-graduação temos que pensar em coisas 
diferentes. (Sheila) 
 

De acordo com Pricinote & Pereira (2016), e segundo a perspectiva 

construtivista, o instrumento avaliativo do feedback não é um conhecimento 

transmitido do saber do “professor-mestre”, no qual o aluno recebe passivamente a 

informação. Ao contrário, espera-se que o aluno assuma uma postura ativa durante a 

devolutiva dialogada e que seja capaz de remodelar as suas ações futuras. 

Para Libâneo (1984), o processo de aquisição e avaliação do conhecimento 

emerge a partir das trocas entre o meio e o sujeito, portanto cabe ao professor essa 

mediação. O aluno, por sua vez, contribuí com as suas experiências ao dialogar com 

o professor sobre tais vivências e subjetividades (VILLARDI, CYRINO, BERBEL, 

2015). 

É sabido que em sala de aula, os dois papéis, tanto o de professor quanto o de 

aluno, são importantes, necessários e complementares. As narrativas abaixo 
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evidenciaram que tais responsabilidades estão sendo igualmente compartilhadas a 

fim de facilitar o desenvolvimento do processo pedagógico. 
 
[...] O professor é a pessoa que dispara. Aliás, eu sempre acreditei 
nisso, por isso estudei o psicodrama, pois disparamos e processamos 
as informações, sentimentos e emoções de todos os envolvidos. Ao 
mesmo tempo, nós andamos, soltamos, e recolhemos para trabalhar 
e processar tudo isso.  (Elaine) 
 
[...] O que eu posso te dizer é que a forma do ensino é importante, 
mas não é tão fundamental! Considero fundamentais o interesse e a 
responsabilidade do aluno, ou seja, se ele tem um perfil dedicado, 
estudioso, interessado em aprender, ele vai fazer de tudo para se 
desenvolver. Agora, vamos imaginar um aluno que não está nem aí 
para os estudos, não se empenha naquilo que está sendo 
conversado e discutido, aí fica difícil! (Klaus) 
 

Por fim, em relação à base teórica utilizada em sala de aula, os Docentes (D.) 

entrevistados demonstraram maior identificação pelos seguintes referenciais teóricos: 

Dewey e Ausubel (D. Dalva); Jacob L. Moreno e Piaget (D. Elaine); Vygotsky (D. 

Andreia, Moises); Carl Rogers (D. Moises, Dalva); Paulo Freire (D. Andreia, Elaine, 

Moises, Sheila, Dalva); Behaviorismo e Psicanálise (D. Hélio); Foucault e Ivan Illich 

(D. Moises); Construtivismo (D. Klaus, Luiz) e as tecnologias em saúde (D. Joana, 

Kelly, Hélio, Elaine, Luiz, entre outros). 

De modo geral, notou-se o reflexo cultural representado pelos discursos 

queixosos dos docentes ao relatarem que parte dos estudantes que chegam ao ensino 

superior está despreparada para trabalhar com as metodologias ativas, pois, quando 

no ensino médio, esses mesmos alunos estavam acostumados a manterem posturas 

passivas; e, no ensino superior, continuam com essas mesmas atitudes de meros 

receptores dos conteúdos (OLIVEIRA et al, 2011; ARAÚJO & OLIVEIRA, 2015; 

RESENDE, 2018; MELO, 2017). 

Em contraposição, observou-se que as práticas, posturas, avaliações, 

formações e identidades de alguns docentes estão ancorados no paradigma do ensino 

tradicional. Apesar dos esforços individuais dos docentes em buscar aprimoramento 

e inovações na área.  

Conforme Berbel (2011), a inserção das metodologias ativas, requer uma série 

de investimentos e ações responsáveis em longo prazo de todos os envolvidos na 

educação: sociedade, políticas e órgãos governamentais.  
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Para que a educação seja estimulante e atrativa é necessário que todos os 

responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem estejam motivados. Mas para 

isso acontecer de forma efetiva, é fundamental priorizar a educação 

continuada/permanente do docente, a infraestrutura satisfatória, o engajamento do 

aluno, a adequação do currículo acadêmico e o PPP das IES. (BERBEL, 2011). 

Segundo Costa (2018), é necessário maior aprofundamento teórico acerca das 

ideologias que regem os PPPs nas instituições, é preciso investir na qualificação 

profissional e pedagógica dos docentes. Mas, por outro lado, requer também maior 

disposição e disponibilidade dos profissionais para conhecer com afinco as diretrizes, 

as normas e as políticas que visam integrar teoria-prática, ensino-serviço e formação-

trabalho em ambos os setores: Educação & Saúde. 

 

5.2 Tema 2 - Os docentes frente à Tecnologia da Educação a Distância: 
problemas e desafios 

 
Na literatura pesquisada, encontraram-se autores que são favoráveis ao ensino 

EaD por causa da inclusão social, porém outros criticaram esse tipo de ensino devido 

ao caráter capitalista (ARRUDA & ARRUDA, 2015; BORGES, 2015).  

O fato é que existe uma política pública EaD a ser discutida: como e de que 

forma estão sendo implementadas essas diretrizes educacionais tecnológicas? Como 

os docentes compreendem o uso da tecnologia na educação? (ALMEIDA, 2002; 

MACEDO et al, 2018). 

A educação a distância (EaD) foi regulamentada pela Lei nº 9.394 de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN) e, no artigo 80, o poder público 

reforçou o apoio à formação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino, 

desde que as instituições estejam credenciadas pela União, para que, desta forma, 

sejam normalizados os exames e registros de diplomas de acordo com esse novo 

formato de ensino-aprendizagem on-line (BRASIL, 1996, 2005). 

A Portaria nº.4.059/2004 foi estabelecida pelo Ministério da Educação dando 

autorização às Instituições do Ensino Superior (IES) a ofertarem o ensino na 

modalidade a distância semipresencial respeitando o limite de 20% da carga horária 

total de um curso na graduação presencial (BRASIL, 2004). 
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As PPEs, constantemente, passam por mudanças e influências em diversos 

aspectos: culturais, sociais, históricos, econômicos, ideológicos, éticos e políticos 

(BRASIL, 2004; CURY, 2006; MORAES, 2010). 

Devido a esses fatores, foram acrescentados à regulamentação: o Decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005; outras melhorias e adendos na definição dessa 

política nacional EaD. Conforme o primeiro artigo, foi enfatizada a importância da 

mediação didático-pedagógica e a interação entre docentes e discentes (BRASIL, 

2005; CURY, 2006; MORAES, 2010). 

Em dezembro de 2019, com autorização do Ministério da Educação (MEC), foi 

publicada, no Diário Oficial, a Portaria nº 2.177/2019 que prevê o aumento da oferta 

do ensino a distância para 40% da carga horária total dos cursos presenciais (BRASIL, 

2004, 2019; MORAES, 2010). 

Para Almeida (2002), é necessário associar de forma adequada os 

conhecimentos teórico-científicos dos docentes aos recursos didático-tecnológicos e 

pedagógicos nas universidades, pois essa integração tende a favorecer e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos na educação contemporânea. 
 
Não basta o professor conhecer o conteúdo de sua área de 
conhecimento para utilizar o computador na criação de ambientes 
amigáveis que favoreçam a aprendizagem do aluno, nem é suficiente 
encomendar a um técnico a criação desses ambientes. A interação 
entre as dimensões tecnológica, pedagógica e específica da área de 
conhecimento é que torna mais efetivo o uso do computador na 
aprendizagem. (ALMEIDA, 2002, p. 12). 

 

Diante das análises das entrevistas, foi possível observar que os docentes 

estão passando por um processo de adaptação gradativa, devido à implementação 

desse modelo de ensino tecnológico inovador. Os trechos narrativos abaixo 

apontaram a presença de sentimentos ambivalentes, pois ao mesmo tempo em que 

há a aceitação, há também a insegurança, o medo e a resistência. 
 
[...] Estão surgindo novas metodologias e tecnologias no ensino, e tudo 
que é novo causa estranhamento, e até pode assustar, porque está 
atrelado ao medo da mudança. Por isso, tantas pessoas são 
resistentes à mudança, justamente pelo receio de não se adequarem 
a novos padrões de comportamento. Isso é muito comum em todas as 
áreas e não somente na área da medicina. (Klaus) 
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[...] O ambiente virtual é algo muito novo, e tudo que é novo causa 
resistência. Além de ter outros aspectos envolvidos, por exemplo, a 
questão cultural, medo de se expor e ser criticado, insegurança em 
escrever errado o português ou citar um pensamento teórico de forma 
crítica. (Joana) 

 

A aprendizagem em EaD ainda está passando por um processo de aculturação, 

tanto para docentes e discentes quanto para as universidades de diferentes países. 

Diante deste contexto, é comum que desperte nas pessoas sentimento de 

insegurança diante do novo modelo de ensino on-line. No entanto, espera-se que 

suscitem novos comportamentos e atitudes adaptativas em todos os atores envolvidos 

neste cenário (ALMEIDA et al, 2013; RESENDE, 2018). 

Observou-se, ainda, que existe uma diversidade de perfis de alunos de distintas 

gerações e níveis intelectuais diferentes numa mesma turma numerosa. Diante desse 

contexto, é necessário explicar às pessoas qual é o caminho adequado para fazerem 

o uso produtivo das ferramentas educacionais: metodologias ativas e tecnologias 

inovadoras. 
[...] Para as pessoas que possuem certa dificuldade ou resistência com 
esse tipo de método tecnológico de ensino, na minha concepção, 
poderia ter um bate-papo presencial antes do início do curso de como 
acessar a plataforma, mostrar os benefícios do ambiente virtual, para 
depois incentivar a participação on-line. Só jogar o conteúdo não 
funciona! (Joana) 
 
[...] Vejo senhoras aposentadas que não tem nada para fazerem e 
resolveram voltar para fazer psicologia, com objetivo de ocupar tempo, 
e elas têm muitas dificuldades! Eu chego na minha sala de aula e tento 
fazer minha parte: motivando, interagindo, incentivando o pessoal 
mais novo para que nos auxilie com os mais velhinhos. Com isso, me 
incluo no meio, muitas vezes, você tem que passar por uma postura 
de ignorante para tentar uma aproximação com todos, até porque 
estamos falando de gerações diferentes que é gritante! (Hélio) 

 

Almeida e colaboradores (2013) pesquisaram sobre os motivos primordiais que 

causam a evasão dos alunos em cursos EaD. As principais causas que levaram ao 

abando dos estudos on-line são: estudantes com falta de habilidade em utilizar 

equipamentos tecnológicos, fragilidades na autodisciplina e ausência de planejamento 

da rotina dos estudos; além dos fatores ambientais, locais e familiares, que podem, 

também, ocasionar a desistência do processo de aprendizagem on-line. 

Em contrapartida, foi apresentado, nas entrevistas, o conflito em relação a 

alguns docentes idosos, com mais tempo de carreira nos cursos, que resistem às 
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mudanças na educação, pois não querem inovar no ensino por estarem adeptos à 

antiga rotina institucional tradicionalista. Mas, os currículos pedagógicos estão 

mudando e sendo atualizados, portanto será necessário repensar as práticas 

educacionais diante dessa nova realidade. 
 
[...] Existe também outra problemática que é o conflito de gerações, 
por exemplo, os professores antigos não querem trabalhar com as 
metodologias ativas, ainda têm resistências. Até porque as 
metodologias ativas estão ligadas diretamente ao diálogo, ou seja, 
estar junto na horizontalidade na sala de aula com os alunos. [...] 
Algumas pessoas docentes de outras gerações não se atualizaram 
nem por curiosidade, isto é, não desejam buscar o aprimoramento, 
pois já negam antes de vivenciá-los. (Elaine) 
 
[...] Temos professores antigos que têm certa dificuldade de se adaptar 
ao novo, o que torna o processo de inserção das metodologias ativas 
mais difícil, porque existem conflitos de gerações. [...] Outra sugestão 
é que os colegas docentes formem grupos de estudos para 
compartilhar saberes e práticas, principalmente os professores mais 
antigos, que possuem uma vasta experiência diferenciada no ensino, 
pois isso é uma forma de incentivar os docentes mais novos! Mas, não 
adianta impor ou obrigar o docente a fazer, ou seja, ele precisa sentir 
a necessidade! (Sheila) 

 

Segundo Almeida et al. (2013), o perfil e o desempenho dos docentes-tutores 

influenciam a aprendizagem dos alunos dos cursos on-line. Os professores precisam 

estar preparados, interessados e valorizados para que haja qualidade em suas aulas.  

Mas, isso não ocorre, pois eles enfrentam muitas dificuldades como: problemas 

institucionais, inabilidade em manusear os equipamentos tecnológicos, deficiências 

nos treinamentos, ausência de feedback. Essas variáveis impactam diretamente a 

motivação de ambos. 

Diante desse contexto, foi pontuada, na narrativa abaixo, a problemática da 

visível desvalorização do papel do docente-tutor. A colaboradora reconheceu a 

importância dos avanços tecnológicos, mas, por outro lado, salientou a ausência do 

desse profissional nos cursos on-line. 
 
[...] Outro exemplo, atualmente, com o nosso celular podemos fazer 
qualquer coisa, pois temos como jogar, pagar contas, pesquisar. Anos 
atrás pedimos um aparelho que fizesse tudo a nosso favor, e hoje 
temos, pois o celular faz tudo, é banco, é fotografia, filmes, áudios, e 
com facilidade, pois é mais fácil pagar conta pelo celular do que pela 
agência. No entanto, a educação não avança junto com a tecnologia, 
até acho que usa a tecnologia, mas usa mal! Por exemplo, esses 
cursos a distância, de nada adianta, porque não têm um tutor! (Elaine) 
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Borges (2015) discutiu sobre a importância do papel do tutor que não tem a 

posição/cargo de professor, apesar de ele ter a responsabilidade e as atribuições de 

professor, sem ter o devido reconhecimento. Logo, é perceptível a desvalorização do 

papel do docente-tutor. Consequentemente, resulta no empobrecimento da formação 

dos alunos.  

As PPEs discutiram sobre a redução de custos financeiros nas formações on-

line, comparados ao ensino presencial nas universidades devido às vastas ofertas de 

cursos EaD no país. Esse modelo de ensino propõe ampliar o acesso da população à 

educação, em contrapartida, oferece um risco na qualidade dos cursos ofertados, o 

que resulta na desvalorização do papel do docente-tutor (BRASIL, 2001-2010). 

Nesse quesito, Arruda & Arruda (2015) pontuaram sobre a importância da 

valorização do docente-tutor durante o processo educativo tecnológico. No entanto, 

ressaltaram que as PPEs centralizam esforços na “autoaprendizagem” dos alunos 

inseridos nos programas EaD.  

Nota-se que a problemática apresentada está em colocar a tecnologia no 

pedestal do sistema educacional como sendo o único caminho que resolveria todos 

os problemas da educação brasileira, o que seria um equívoco, uma vez que a 

questão primordial está na avaliação dos cursos e no reconhecimento/valorização do 

papel dos docentes-tutores (ARRUDA & ARRUDA, 2015). 

Contudo, deve-se avaliar qualitativamente de que forma estão sendo 

implementadas essas políticas públicas educacionais; como os professores-tutores 

estão lidando com o EaD e como esses profissionais estão sendo tratados pelo 

sistema educacional (PNE 2001-2010; BRASIL, 2001; PNE 2011-2020; BRASIL, 

2009; PNE 2014-2024; BRASIL, 2014). 

De acordo com Arruda & Arruda (2015), é preciso rever a maneira como a 

sociedade trata o ensino tecnológico, pois a formação on-line resume-se em uma 

solução barata para atender a massa populacional. Logo, EaD é uma alternativa 

econômica para as classes sociais populares, pois se trabalha com a ideia de inclusão 

social a fim de minimizar as desigualdades sociais. Portanto, a prioridade está em 

focar na qualidade do ensino e não somente no aspecto quantitativo diante das 

inúmeras ofertas de vagas. 
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Teoricamente, essas PPEs preveem que as IES promovam recursos e 

infraestrutura EaD (rede de computadores, internet, televisões, mídias sociais). Mas, 

na prática diária, percebe-se que os docentes e os discentes estão recorrendo às 

ferramentas tecnológicas gratuitas do Google e utilizando os próprios celulares em 

sala de aula, pois há algumas universidades que não dispõem do serviço básico de 

acesso livre à internet. Portanto, a política nacional EaD não está sendo vivenciada 

de forma integral pelas organizações, devido às fragilidades, às lacunas e às 

deficiências institucionais apresentadas. 

 
[...] Essa questão da tecnologia é importante, percebo que, na aula de 
psicopatologia, eles acessam a internet do próprio celular para 
fazerem pesquisa na aula. Mas não aceito a utilização do aplicativo 
WhatsApp, deixo apenas o celular para consulta em sala de aula [...] 
No caso da chamada, eu faço no meu celular em sala de aula, porque 
a instituição privada na qual leciono não tem Wi-Fi, Wireless, internet 
livre. Então, teria que passar para o papel durante a aula as 
presenças/faltas e depois na própria sala dos professores inserir no 
sistema on-line. Isso não tem sentido! Percebo que a própria 
universidade privada não tem uma condição favorável para eles 
acessarem esses recursos tecnológicos e tudo isso fica bem 
complicado! (Hélio) 
 
[...] Agora estou usando experimentalmente as ferramentas do 
Google, onde existe um ambiente de aprendizagem estabelecido, por 
exemplo, formulários Google doc., os alunos respondem um 
questionário e enviam on-line, outra ferramenta que eu gosto é o 
Google planilhas, que você compartilha arquivos com eles. Tudo está 
sendo um processo experimental, até porque eu como docente tenho 
a obrigação de mostrar as tecnologias para eles. Então, que eu fiz? 
peguei um doc. do Google que tem um aplicativo semelhante ao Word, 
fiz um template do trabalho que precisam fazer que serviu de modelo 
para cada grupo. Com isso, vou monitorando cada grupo nessa 
construção do trabalho... (Kelly) 

 

Em relação à avaliação qualitativa dos cursos ofertados na modalidade EaD, 

estas análises são previstas por Lei, assim como a verificação da qualidade dos 

recursos físicos, técnicos e humanos investidos pelas Instituições de Ensino Superior. 

(MORAES, 2010). 

Perante as análises das entrevistas, é perceptível a falta de recursos e apoio 

das instituições, por isso os docentes acabam improvisando com a utilização das 

tecnologias gratuitas com o intuito de manterem a motivação dos alunos no ambiente 
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educativo on-line. Portanto, alguns colaboradores estão tentando inovar, mesmo sem 

terem condições físicas, recursos técnicos e financeiros favoráveis. 
 
[...] A tecnologia é um processo de vir a ser, por exemplo, estou 
usando as tecnologias do Google em sala de aula com alunos da Pós-
graduação, enquanto estou usando esses tipos de tecnologias, já 
existem outras tecnologias que estão surgindo, então, é tudo muito 
dinâmico. Acredito que cada vez mais o professor vai ter que se 
“desenvelhecer”. (Kelly)  
 
[...] O Skype e o Hangout (Google) são ferramentas muito úteis. 
Atualmente, em seleção de empregos, especificamente na área de 
recursos humanos, utilizam-se videoconferência para fazer entrevista. 
Como também, usam-se videoconferência para fazer atendimento 
psicológico desde que tenham autorização do Conselho Regional de 
Psicologia (CRP). [...] Acho que isso é uma coisa que se bem aplicada, 
você terá os mesmos resultados que o curso presencial. Mas, você 
tem que saber usar a ferramenta on-line de forma correta para que 
também o aluno não se desmotive ao longo do treinamento. (Joana) 

 

A problemática enfrentada no cotidiano desses docentes consiste na falta de 

investimento financeiro das organizações educacionais, pois, muito se exige do 

educador, porém poucas ações são feitas, como por exemplo, a compra e a utilização 

de equipamentos tecnológicos caros, os quais os professores não conseguiriam 

custear caso os danificassem. 
 
[...] Este novo formato de ensino ativo é uma realidade! No entanto, 
temos muitos problemas em relação a isso, como exemplo cheguei 
aqui para fazer a entrevista com você, mas trouxe a minha mochila 
pesada e cheia de equipamentos tecnológicos, por exemplo, 
computador, tablet, kit multimídia completo, tudo deve custar em 
média uns R$ 10 mil. Como pode cobrar ao professor esse tipo de 
condição de aula, se a instituição não oferece as ferramentas de 
trabalho? (Hélio) 

 

Contudo, nas narrativas abaixo, foi possível observar os posicionamentos 

críticos dos colaboradores em relação à falta de investimento em programas de 

educação continuada/permanente (EaD), destinados aos docentes do ensino em 

saúde. 
 
[...] A forma como você se apresenta num vídeo é diferente da aula 
presencial, como também, é diferente da aula que está sendo gravada 
em sala de aula, pois não serve como mesmo modelo para a 
exposição de uma web conferência, isto é, são formatos, contextos e 
cenários diferentes! É diferente quem filma uma aula em sala, da 
gravação em um lugar específico para filmagem de um vídeo. Às 
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vezes, o professor não foi preparado, então, não sabe como fazer. Por 
outro lado, temos docentes que fazem o trabalho acontecer por 
tentativa e erro, porque não tem quem ensina! (Kelly) 
 
[...] Os currículos estão mudando, os docentes se adaptarão, mas a 
grande questão é ter a infraestrutura para isso acontecer, pois não é 
algo que parece magicamente do que estamos falando, por exemplo, 
se quisermos usar vídeo, temos que ter uma estrutura adequada, pois 
precisará ser editado, e para isso acontecer, precisaremos de um 
projeto pedagógico, uma estrutura bem equipada para dar aula on-
line, até porque, não é o mesmo formato da aula presencial...  (Luiz) 

 
No entanto, o paradigma educacional atual das PPEs e das DCNs estão 

desafiando as IES a inserirem, com responsabilidade, as metodologias ativas e 

tecnologias inovadoras nos PPPs, com o intuito de agregarem ao processo ensino-

aprendizagem: o histórico, o conhecimento prévio, a realidade social e cultural do 

estudante (FREITAS, et al, 2016). 

Pimentel (2016), Borges (2015) e Arruda & Arruda (2015) fomentaram a 

discussão sobre a problemática das ofertas de cursos on-line de qualidade duvidosa 

em todos os níveis de ensino. E defenderam a ideia de que é necessário promover as 

avaliações qualitativas dos cursos EaD, além de incentivar diálogos e maior 

interatividade entre todos os responsáveis dessa modalidade de ensino: alunos, 

docentes-tutores, instituições, políticas, sociedade e órgãos governamentais. 

De modo geral, pôde-se observar pelas narrativas, que as IES estão 

sobrecarregando e responsabilizando os docentes por essas mudanças no ensino em 

saúde. E os colaboradores, por sua vez, sentem-se desamparados, pois as 

universidades não estão investindo na área de recursos humanos (carreiras dos 

docentes-tutores). Assim como, não há investimentos financeiros (recursos físicos, 

tecnológicos, equipamentos, mídias, internet livre).  

Diante do exposto, nota-se que há muito trabalho a ser desenvolvido, pois é 

fundamental fazer alguns investimentos como: acompanhamento/avaliação das 

políticas educacionais; valorização/qualificação do docente-tutor; maior clareza dos 

documentos oficiais do MEC (EaD); interação/adaptação dos docentes e discentes; 

adequação da rede de equipamentos tecnológicos; infraestrutura adequada; apoio e 

suporte do sistema educacional como um todo (PIMENTEL, 2016). 
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5.3 Tema 3 - A valorização docente frente às Políticas Educacionais:  
o desafio das capacitações e do treinamento 

 

Diante da atual era da globalização e dos avanços tecnológicos, percebe-se 

que a sociedade está em constante transformação. Especificamente, a área da 

educação está mudando, e os alunos estão se adaptando progressivamente 

(PEDOTTI, 2012; TREVISO & COSTA, 2017). 

Tal fato foi percebido por meio das análises das narrativas, pois indicaram que 

os alunos estão correspondendo às mudanças educacionais de forma satisfatória. 

Apesar de que nem todos os professores estão inserindo as metodologias ativas com 

sucesso nas universidades. No trecho a seguir, a docente, encantada, relatou sobre 

as suas “experiências significativas” em sala de aula, atribuindo novos sentidos e 

significados à sua prática profissional. 
 
[...] Os alunos estão cansados! São aulas com 40 slides do PowerPoint 
por aula! Tenho introduzido as metodologias ativas e os alunos gostam 
muito, muito mesmo! Alguns alunos me pediram para ensinar os 
outros professores colegas para fazer o mesmo com o intuito das aulas 
ficarem mais atrativas. Eles adoram! Tenho me surpreendido bastante, 
porque tudo isso faz sentido para mim! A minha prática é norteada por 
uma visão sociocultural, apesar de ministrar aulas numa escola 
tradicional. Sempre que eu posso trabalho com as metodologias ativas 
não como técnicas. Mas, entendo que precisa fazer sentido para eles. 
Eles têm algo a construir e a dizer. Estamos construindo coisas 
maravilhosas em conjunto. Nós limitamos os alunos e eu tenho 
aprendido muito com tudo isso. (Andreia) 
 

Por conseguinte, o docente terá que repensar as suas práticas, formações e 

qualificações profissionais, uma vez que são necessárias atualizações de forma 

contínua/permanente por meio dos programas de treinamentos/capacitações 

mediante a essa nova realidade no ensino em saúde (PEDOTTI, 2012; TREVISO & 

COSTA, 2017). 

Para Freitas et al. (2016), é incontestável a atual demanda de programas em 

educação continuada/permanente para os docentes devido às inúmeras 

problemáticas em sala de aula, como por exemplo:  inserção das metodologias ativas, 

tecnologias inovadoras, turmas numerosas, diversidade cultural, alunos com 

dificuldades de aprendizagens, outros com altas habilidades/superdotação etc. 

(KASSAR, 2012; MATURANA, 2016; SANTOS & MATURANA, 2019; MARQUES, 

2017).  
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De acordo com Bondía (2002), a sociedade está vivenciando a “era da falta”, 

pois as pessoas vivem correndo com pressa, alegando constantemente a “falta de 

tempo” e, consequentemente, distanciando-se das “experiências significativas”.  

Em paralelo, as análises das entrevistas demonstraram outras faltas: ausências 

de planejamento pedagógico, treinamentos e infraestrutura institucional. Por isso, tais 

problemáticas individuais se tornaram inúmeras queixas coletivas, que precisam de 

resolução e encaminhamentos imediatos a fim de minimizarem esses problemas. 

Conforme as pesquisas bibliográficas e análises das narrativas, foram 

identificadas algumas destas vivências em que as pessoas estão, de fato, 

aprisionadas à falta de tempo e condicionadas aos problemas individuais e 

institucionais.   

As narrativas apontaram que os docentes estão insatisfeitos em relação à falta 

de tempo e ausências de treinamentos/capacitações. Os próprios colaboradores 

questionaram criticamente, de que forma, e como tudo isso está sendo implementado 

no cotidiano das instituições onde trabalham. 
 
[...] Temos algumas capacitações pedagógicas que acontecem 
esporadicamente, por exemplo, a última formação pedagógica durou 
apenas uma hora. Nesse período a escola precisa passar os recados, 
falar a senha de acesso à informática, que mudou, explicar sobre o 
fluxo de matrícula dos alunos novos, então, resta apenas meia hora 
para a capacitação pedagógica. Lembrando que isso acontece a cada 
três meses. E a pessoa responsável pela capacitação é gabaritada 
para oferecer esse serviço. Se fosse comigo, no lugar dela, eu já teria 
surtado! Ela é livre docente e presta serviços voluntários para a Cruz 
Vermelha para passar por isso. Uma vez, ela trouxe um texto 
mostrando a questão do ensino conteudista para trabalhar com os 
professores, mas não desenrolou! (Andreia) 

 

Para Bondía (2002), é preciso investir com afinco na busca pelo conhecimento. 

Mas, para isso acontecer, é necessário dispor de tempo para o aprendizado, ter 

planejamento, apoio institucional e infraestrutura adequada. Além, obviamente, do 

esforço pessoal e coletivo com intuito de diminuir esses conflitos.  

No entanto, com o objetivo de reduzir essas referidas complexidades na área 

em questão, foram criadas algumas diretrizes e normas educacionais, como por 

exemplo: A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e 

Ação da UNESCO (1998).  
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Notadamente, o primeiro artigo prevê ao docente a missão de educar e formar 

cidadãos responsáveis, desde que, o próprio docente seja plenamente capacitado 

para exercer a função profissional e social (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1998). 

Segundo a UNESCO (1998), as Instituições de Ensino Superior, são 

responsáveis por oferecer aos seus docentes qualificações, capacitações e 

treinamentos profissionalizantes de forma contínua e permanente. 

Todavia, a formação inicial/continuada dos docentes também está prevista na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº. 9.394/96, artigo 62, que 

instruí sobre o reconhecimento, a valorização e a qualificação profissional dos 

docentes em diferentes contextos: social, histórico, cultural, ético, moral e político 

(BRASIL, 1996; CASTRO & AMORIM, 2015).  

De acordo com as análises das narrativas, os colaboradores concordaram 

consensualmente com as diretrizes das políticas educacionais sobre a real e atual 

necessidade de investimentos em capacitações/treinamentos com o intuito de 

exercerem as suas funções de forma adequada e satisfatória (BRASIL, 2001). 
 
[...] Penso que antes das pessoas escolherem a área da educação, 
precisariam passar por um treinamento de formação docente antes de 
começarem a ministrar aulas. A área da saúde também está passando 
por grandes mudanças, inclusive pode-se trabalhar com os 
simuladores, estudo de caso, problematização, então você pode usar 
a criatividade, mas ao mesmo tempo, ainda existe a resistência do 
professor, seja no ensino privado ou no público, porque existem 
questões institucionais, falta de treinamentos e capacitações, por isso 
o aprimoramento é muito importante para a formação do docente. 
(Elaine)  

 

Ressalta-se que a partir do ano de 2000, foi destacada na literatura, a 

importância do reconhecimento do papel do docente, por meio da divulgação de 

ações/programas educacionais, pesquisas qualitativas e artigos científicos sobre os 

relatos de experiências, os grupos de estudos, a valorização pelas histórias de vida e 

as narrativas autobiográficas dos docentes. Esses compartilhamentos buscaram 

priorizar os seguintes aspectos: pessoais, afetivos, sociais, culturais, acadêmicos e 

profissionais da vida dos docentes (CASTRO & AMORIM, 2015).  

Para tanto, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS, 

(Portaria nº. 198/2004 substituída pela Portaria nº. 1996/2007), orientou sobre a 
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adequação dos currículos pedagógicos no ensino em saúde, a partir da inserção das 

metodologias ativas, das avaliações construtivistas e das tecnologias inovadoras, a 

fim de conciliar teoria e prática (BRASIL, 2004, 2007). 

A PNEPS objetivou diversificar os cenários das práticas em saúde, propiciando 

aos alunos “Aprendizagem Significativa” ancorada na filosofia do “Aprender a 

Aprender” durante toda a formação acadêmica. Mas, para tudo isso acontecer 

efetivamente, é necessário investir paralelamente na qualificação dos docentes 

(BRASIL, 2004, 2007, 2009; DELORS, 1997). 

Com o intuito de fortalecer a qualificação do profissional da saúde, foi criada a 

Comissão Estadual de Integração Ensino-Serviço (CIES), que é responsável por 

participar do desenvolvimento da PNEPS prevista no artigo 14 da Lei 8080/90 e na 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos no Sistema Único de Saúde 

(NOB/RH-SUS). (BRASIL, 2007). 

Essa comissão (CIES) é composta por gestores municipais, estaduais, 

trabalhadores do SUS, representantes de instituições de ensino em saúde e 

movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle 

social do SUS. (BRASIL, 2007). 

Teoricamente, as políticas educacionais são bem-intencionadas e estratégicas, 

pois incentivam o desenvolvimento de programas de formação docente. Por outro 

lado, percebe-se que na prática, por intermédio das análises das narrativas, há 

opiniões contrárias e divergentes em relação à aplicabilidade e efetividade das 

diretrizes curriculares devido às deficiências na infraestrutura institucional e às 

fragilidades na qualificação dos docentes (LAZARINII & FRANCISCHETTI, 2010). 
 
[...] Acredito que o professor precisa ter uma adequada estrutura e 
ciência deste processo para fazer acontecer esse projeto na prática, e 
principalmente, a capacitação docente é necessária, senão não vai 
conseguir implantar essas novas metodologias de ensino em saúde. 
Penso que tudo isso está aparecendo, porém, não temos todos os 
ingredientes para que isso aconteça efetivamente na prática! Percebo 
que alguns docentes já estão preparados para essas mudanças, mas 
ainda estamos vivendo esse momento de transição. Outros docentes 
não estão vivenciando esse processo de transição, capacitação e 
adaptação. (Luiz) 
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De acordo com a Lei nº. 10.172 e as diretrizes do Plano Nacional de Educação 

(PNE), a qualificação dos docentes é uma obrigação das secretarias 

Estaduais/Municipais de educação cujo planejamento deve incluir os programas de 

educação continuada/permanente, por meio de parcerias com as Instituições do 

Ensino Superior (IES). (GATTI, 2008, 2010; GATTI & BARRETO, 2009; CHAVES, 

2012; BRASIL, 2001). 

Outro Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(PRÓ-SAÚDE, 2006) também prevê a diversificação dos cenários, das práticas e das 

avaliações, como por exemplo, a inserção dos estudos de casos, a simulação, a 

dramatização, os atendimentos às comunidades, os estágios supervisionados e as 

visitas aos serviços de saúde. Para tanto, é necessário qualificação docente com o 

intuito de implementar essas mudanças de forma decisiva (BRASIL, 2006). 

Vale ressaltar a importância da criação do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Docente na Saúde (PRÓ-ENSINO, Edital 24/2010), que apoia a 

formação docente do ensino em saúde. Esses programas estão voltados 

especificamente para a Pós-Graduação desses profissionais que precisam de 

atualizações constantes na área em questão (BAHIA et al, 2018; HADDAD et al, 

2018). 

Entende-se que é fundamental a qualificação docente, uma vez que estão 

mudando os paradigmas educacionais. Destaca-se que as políticas direcionaram a 

formação/qualificação do profissional de saúde visando o pleno desenvolvimento de 

competências/habilidades a partir da interação dos trabalhos em rede com a equipe 

multiprofissional, focando na integralidade da atenção à saúde (ROSSONI & 

LAMPERT, 2004). 

Nota-se que é fundamental poder contar com as diretrizes, com as normas e 

com as políticas, pois contribuí com o desenvolvimento do país em ambos setores: 

Educação e Saúde. Porém, o que se percebe, na prática, é a ausência de programas 

destinados à formação dos docentes nas respectivas áreas, e isso é um problema 

atual nas universidades. 

 
[...] Precisamos encontrar uma maneira de fazer com que a 
universidade seja um ambiente de formação para os docentes, tem 
que existir uma política educacional para os professores, e não 
somente pensar na formação dos alunos. Isso não significa que 
apenas o indivíduo tem a responsabilidade de buscar fora o 
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conhecimento, o aprimoramento. Mas sim, temos que ter mais 
momentos de formação dentro da própria instituição na qual 
trabalhamos. (Sheila) 

 

As narrativas indicaram que as IES, estão transferindo e delegando os seus 

deveres para os docentes, a fim de que estes assumam tais responsabilidades e 

implementem, por conta própria, essas mudanças na educação de forma 

desamparada, isto é, sem apoio, qualificação e infraestrutura institucional. 
 
[...] No nosso contexto e atual cenário, teria que ter formação docente 
continuamente, e isso não acontece! Os professores não sabem usar 
essas ferramentas. É um processo bem dinâmico, por exemplo, eu 
dou aula na formação docente com alunos da Pós-graduação, então 
eu tenho que estar me atualizando constantemente. Teoricamente sou 
a porta voz do que aparece no ensino, por isso preciso de atualização 
constante. Não é algo difícil isso acontecer! Mas na prática, no ensino 
público, não temos a cultura de um processo que gerencie a carreira 
do docente. Enquanto outras instituições privadas estão buscando 
isso de forma contínua, oferecendo treinamentos e focadas na 
formação docente. [...] Agora, também não significa dizer agora não 
faço, até porque existe um período de formação e preparação do 
docente. O professor também precisa estudar! Por outro lado, é 
também complicado, porque você recebe o valor da hora-aula para 
exercer determinada função e acaba exercendo outra... O docente 
precisa ter apoio institucional, ter alguém que entenda desses 
processos, dialogando, explicando, capacitando, treinando como se 
faz e para que serve tal metodologia, como por exemplo, como deve 
ser elaborado um vídeo de uma aula gravada. (Kelly) 

 

Em contrapartida, além dos problemas de adaptação dos docentes e discentes 

diante das novas diretrizes educacionais, existem também os conflitos interpessoais, 

as disputas e as competições entre os pares. Na narrativa abaixo, a colaboradora 

apontou a sua indignação sobre essa questão de convivência social com pessoas de 

diferentes instituições. 
 
[...] Agora, penso que existem várias instituições particulares que 
estão à frente das instituições públicas. Existe um preconceito muito 
grande em relação ao ensino privado, e isso é um absurdo! Penso que 
essas instituições particulares já avançaram muito mais do que a 
gente do ensino público, como também existe uma arrogância 
acadêmica aqui! E que não será sustentada por um longo tempo! 
(Kelly) 
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Almeida & Pimenta (2009) pensaram no desenvolvimento profissional do 

docente como pessoa, dando sentido e significado à sua vida, aos relacionamentos e 

à carreira como um todo. Portanto, deve-se levar em consideração também a 

satisfação pessoal do docente diante do reconhecimento da sua importante função 

profissional e social na sociedade. 

Para Cavalcanti et al. (2011), é necessário implementar políticas de educação 

continuada/permanente que valorizem o papel do docente de forma integral como 

pessoa em busca de satisfação pessoal e realização profissional. Portanto, significa 

reconhecer o desenvolvimento da vida do docente como um todo, ou seja, em todas 

as suas dimensões: afetiva, cognitiva, cultural, ética, moral, interpessoal e social. 

Portanto, trata-se de desenvolver o lado humano e não somente o aspecto 

profissional do docente, pois a sua formação deve integrar a construção da identidade, 

somada à qualificação técnica, a fim de potencializar a autoestima e a motivação, 

respeitando, desta forma, as diferentes fases da vida dos docentes - iniciantes e outros 

mais adiantados na carreira (CAVALCANTI et al, 2011). 

É importante pontuar que a profissão do docente não é apenas um simples 

trabalho remunerado, mas uma causa social nobre, pois são pessoas e profissionais 

especiais que formam outros cidadãos para compartilhar a vida em sociedade. Em 

contrapartida, os docentes precisam de suporte e infraestrutura institucional que 

apoiem essa missão de vida e os capacite no cotidiano acadêmico com intuito de 

melhorar as suas práticas pedagógicas diárias (PEDOTTI, 2012). 

Por fim, é necessário promover diálogo e maior aproximação entre: IES, 

políticas, profissionais da educação, sociedade e órgãos governamentais. Além, de 

reforçar o desenvolvimento de projetos/programas de educação 

continuada/permanente destinados aos docentes que visem ampliar as oportunidades 

de satisfação pessoal e mobilidade social desses trabalhadores da educação 

(UNESCO, 1998). 

Diante do exposto, sugere-se a criação de novos espaços de reflexão para 

discutir sobre o papel da educação de forma democrática. Assim como, é importante 

centralizar esforços na qualificação do profissional de saúde articulando os valores 

éticos, morais, ideológicos, culturais e humanistas (COSTA et al, 2018; TREVISO & 

COSTA, 2017). 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________________________________
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O objetivo desta pesquisa qualitativa foi analisar e explorar a compreensão dos 

docentes atuantes em instituições de ensino público e privado sobre as metodologias 

ativas e as mudanças no ensino em saúde da cidade de São Paulo. Por meio das 

narrativas, foi possível observar, avaliar e compreender as relações, as dinâmicas e 

as subjetividades que compõem o ensino em saúde na contemporaneidade 

(SCHRAIBER, 1995; BENDASSOLLI, 2013). 

Tais entrevistas, livres e individuais, com os dez docentes favoreceram os 

compartilhamentos das Histórias Orais de Vidas (HOV), dos encantos, dos 

desencantos, dos afetos positivos e negativos vivenciados ao longo da trajetória 

desafiadora da prática pedagógica cotidiana (MEIHY & HOLANDA, 2007, 2015; 

PEDOTTI, 2012). 

Foram descritos pensamentos, sentimentos, emoções e ações ambivalentes 

que transitaram entre críticas construtivas e necessidade de adaptação de todos os 

envolvidos nesse cenário socioeducativo. O alicerce primordial dessa discussão sobre 

a inserção das metodologias ativas e das tecnologias inovadoras abarcaram 

necessariamente os três temas prioritários descritos abaixo. 

 

Tema 1 - Os docentes frente às Metodologias Ativas: responsabilidades, 

atribuições e bases teóricas: 

✓ Nesse tópico, considerou-se fundamentalmente o problema cultural da presença do 

tradicionalismo na formação dos docentes e dos discentes. 

✓ Os narradores expressaram preocupações significativas nos formatos das avaliações 

dos alunos (provas, notas, exames, estudo de caso e feedback). 

✓ Discutiram sobre o desenvolvimento das competências relacionais, comportamentais, 

psicoemocionais, atitudinais e habilidades técnicas dos alunos. 

✓ Destacaram que estão vivenciando paulatinamente essa fase de transição do ensino 

tradicional rumo à inserção do ensino ativo. 

✓ Refletiram sobre o papel do docente como facilitador e mediador na construção 

coletiva do conhecimento e o protagonismo do aluno. 

✓ Pontuaram a necessidade de maior clareza e compreensão acerca da literatura 

especializada (documentos oficiais do MEC) e a necessidade de treinamento docente. 
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Tema 2 - Os docentes frente à Tecnologia da Educação a Distância: problemas 

e desafios: 

✓ Nessa categoria, foi evidenciada a problemática do ensino on-line quanto à inclusão 

social, ao caráter capitalista e à qualidade dos cursos EaD. 

✓ Os colaboradores ressaltaram a importância da valorização do papel do docente-tutor. 

✓ Indagaram a respeito da diversidade de gerações de professores e de alunos 

jovens/idosos diante das tecnologias inovadoras.  

✓ Enfatizaram o problema da ausência de capacitações docentes e da falta de 

infraestrutura das IES. 

✓ Observaram que a implementação das metodologias ativas e dos recursos 

tecnológicos estão em constante processo de mudança, de construção, de 

assimilação e de adaptação. 

 

Tema 3 - A valorização docente frente às Políticas Educacionais: o desafio das 

capacitações e do treinamento: 

✓ Nesse tópico, notou-se que o atual desafio educacional a ser superado são as lacunas 

de treinamentos/capacitações para todos os envolvidos no sistema educacional: 

funcionários, secretários, docentes, coordenadores, diretores e gestores 

pedagógicos. 

✓ Os professores relataram a necessidade de educação continuada/permanente, de 

planejamento, de recurso e de apoio institucional. 

✓ Pontuaram a importante demanda de qualificação profissional, de satisfação pessoal, 

de motivação e de gerenciamento do plano de carreira. 

✓ Sugeriram melhorias nas relações interpessoais e no convívio social entre os pares 

das diferentes gerações e dos distintos perfis institucionais (público e privado). 

✓ Ressaltaram a necessidade de esclarecimentos sobre as políticas, as diretrizes e as 

normas educacionais no ensino em saúde.     
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De modo geral, os resultados obtidos neste estudo apontaram vantagens e 

desvantagens em relação à implementação das metodologias ativas, a saber:  

 

✓ Os benefícios nas estratégias de ensino ativo nos cursos da saúde tendem a favorecer 

melhorias no aprendizado-assistência, pois facilitam as relações interpessoais entre 

professores-alunos, alunos-alunos e alunos-comunidades.  

 

✓ As desvantagens dos métodos de ensino ativos é que dependem dos investimentos 

em recursos humanos, físicos, técnicos, materiais, financeiros e em infraestrutura 

geral, pois variam de acordo com cada contexto institucional, regional, social, cultural, 

político, econômico e ideológico.  

 

Esta pesquisa é apenas um pequeno recorte do perfil do docente na 

contemporaneidade. Apesar de encerrar aqui o processo de escrita desta tese sobre 

as mudanças no ensino em saúde, ressalta-se que a área educacional continuará a 

produzir saberes, subjetividades, conhecimentos, histórias, experiências, afetos e 

narrativas. 

 

Diante do exposto, como encaminhamento, espera-se que esta produção sirva 

como disparador motivacional para os outros tipos de pesquisa na área de educação 

em saúde e contribua com a comunidade acadêmico-científica.  
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ANEXO 1 - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 
 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa cujo Título é:  
O desafio da inserção das metodologias ativas no ensino em saúde: Narrativas de docentes 
 
Aluna / Pesquisadora Responsável: Adriana Teixeira Pereira.  
Telefone da pesquisadora para contato: (11) 96324-4044  
E-mail: atpereira81@gmail.com 
 
Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian. 
E-mail: dantemgallian@hotmail.com 
 
Instituição a que pertencem os pesquisadores: Unifesp - Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina - EPM. 
 
Os objetivos desta pesquisa são reportados em seguida: 
Objetivo Geral 
Analisar e explorar a compreensão dos docentes atuantes em instituições de ensino público e privado 
sobre as metodologias ativas e as mudanças no ensino em saúde da cidade de São Paulo. 
 
Objetivos específicos  
-Descrever o processo de absorção e integração das metodologias ativas pelos docentes do ensino em 
saúde. 
-Analisar a experiência prática dos docentes com o uso das metodologias ativas no ensino em saúde. 
-Compreender os encantos, desencantos e as perspectivas dos docentes sobre as metodologias ativas 
no ensino em saúde. 
 
Resumo:  
Introdução: Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem na área da saúde vem se tornando cada 
vez mais contestado na medida em que avança nas diferentes práticas pedagógicas, por meio da 
inserção de novas metodologias. Objetivo: Analisar e explorar a compreensão dos docentes atuantes 
em instituições de ensino, público e privado, sobre as metodologias ativas e sobre as mudanças no 
ensino em saúde da cidade de São Paulo. Método: a metodologia empregada foi a História Oral de 
Vida. Foram realizadas dez entrevistas individuais abertas, com algumas perguntas de corte, que 
possibilitaram a produção das narrativas dos docentes, de ambos os sexos, (psicólogos, médicos, 
biomédicos, enfermeiros, pedagogos, comunicadores sociais) e de diferentes níveis de atuação (cursos 
técnicos, graduações, pós-graduações). A análise qualitativa dos dados está fundamentada no método 
de imersão e cristalização com base na Abordagem Fenomenológica Hermenêutica. Resultados e 
discussões: a partir das análises das entrevistas, surgiram as três principais categorias de temas: 1. 
Os docentes frente às Metodologias Ativas: responsabilidades, atribuições e bases teóricas; 2. Os 
docentes frente à Tecnologia da Educação a Distância: problemas e desafios; 3. A valorização docente 
frente às Políticas Educacionais: o desafio das capacitações e do treinamento. A discussão está 
ancorada no diálogo entre os trechos narrativos dos colaboradores à luz das Políticas Públicas 
Nacionais. Conclusões: Foram evidenciados os benefícios nas estratégias de ensino ativo nos cursos 
da saúde, pois favoreceram melhorias no aprendizado-assistência; facilitaram as relações 
interpessoais entre professores-alunos, alunos-alunos e alunos-comunidades. A desvantagem dos 
métodos de ensino ativo é o fato de dependerem de cada contexto institucional, regional, social, 
cultural, político, econômico e ideológico. De modo geral, a implementação das metodologias ativas no 
ensino em saúde está em um processo gradativo de: desconstrução/construção de paradigmas 
educacionais, adaptação/avaliação dos docentes e dos discentes. Ainda há lacunas na 
qualificação/valorização dos docentes e ausência de infraestrutura institucional. Exige-se, em longo 
prazo, maior aproximação e construção de diálogos com todos os envolvidos no sistema educacional: 
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professores, coordenadores, diretores, gestores, instituições, sociedade, políticas e órgãos 
governamentais.   
 

Benefícios para o participante: Não haverá benefícios financeiros e nenhum tipo de 
remuneração ou gratificação, como também não haverá nenhuma despesa pessoal 
em qualquer fase do estudo. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 
pelo orçamento da pesquisa. 
 
Riscos: Não haverá risco decorrente da participação nesta pesquisa.  
 
Privacidade: O material coletado só será utilizado neste trabalho para fins de estudo 
e pesquisa desta universidade. 
 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em: Ser entrevistado (a) para obtenção 
de sua “História Oral de Vida”, a qual deverá ser gravada, transcrita (o registro 
sonoro será escrito literalmente) e transcriada (o texto transcrito será adaptado) para 
posterior análise de dados. Os textos escritos assim obtidos serão armazenados em 
um banco de memórias, após terem passado por sua revisão e aprovação. Esse 
banco de memórias será disponibilizado a outras pessoas e pesquisadores, mas seu 
anonimato será garantido em sigilo, uma vez que nos textos produzidos serão 
utilizados nomes fictícios. Apenas os pesquisadores do projeto original terão acesso 
às gravações, as quais permanecerão sob responsabilidade do CEHFI (Centro de 
História de Filosofia das Ciências da Saúde) da Unifesp. As entrevistas serão 
realizadas nas dependências da Unifesp-EPM, em sua própria residência, ou mesmo 
em local de sua livre escolha como lhe for mais conveniente. 
 
Endereço do CEHFI: Rua Loefgreen, 2032, Vila Clementino, São Paulo, SP-Brasil. 
Telefone: 11 5576-4848 ramal 2533.  
E-mail: cehfiunifesp@gmail.com 
 
Contato com a pesquisadora: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, 
como também, será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no 
estudo. 
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): 
Rua Botucatu, 740 – sala 557 – Vila Clementino, São Paulo, SP-Brasil. 
Telefone: 5571-1062 e FAX: 5539-7162.  
E-mail: cepunifesp@unifesp.br  
 
Sua participação é voluntária e lhe é garantida a liberdade de retirar seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. Sua recusa na 
participação não acarretará nenhum prejuízo à sua relação com os pesquisadores 
nem com a instituição em que a pesquisa está sendo realizada. (Hospital São Paulo - 
Unifesp). 
 
Conforme foi explicado, as informações obtidas serão analisadas em conjunto com as 
de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum voluntário. 
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Você tem o direito de ser mantido atualizado (a) sobre os resultados parciais das 
pesquisas quando em estudos abertos ou de resultados que sejam do conhecimento 
dos pesquisadores. 
 
Eu,________________________________, RG ______________, discuti com 
Adriana Teixeira Pereira, sobre a minha decisão em participar como voluntário (a) 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo; os 
procedimentos a serem realizados; as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 
de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o processo, sem 
penalidades ou prejuízo em minhas relações com a instituição (Unifesp). 
 
Autorizo que os textos obtidos a partir das gravações, revisados e aprovados por mim, 
possam ser utilizados integralmente ou em partes, sem restrições de prazo e limites 
de citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo seu uso para leitura 
de terceiros, ficando vinculado o controle ao Centro de História e Filosofia das 
Ciências da Saúde da Unifesp, que se responsabilizará pelo arquivamento e 
disponibilização deles.  
 
Estou ciente de que terão acesso aos registros sonoros das entrevistas apenas os 
pesquisadores do projeto original, e estes não serão divulgados de forma alguma, 
assegurando que o anonimato seja preservado. 
 
Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo 
que uma ficará com o pesquisador e a outra, com o entrevistado. 
 
______________________________________                        São Paulo,  /    / 
Assinatura do voluntário                                                
 
            
Eu, Adriana Teixeira Pereira, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste voluntário ou de seu representante legal 
para a participação neste estudo. 
 
 
_______________________________________________       São Paulo,    /    / 
 Assinatura da pesquisadora responsável  
 
 
UNIFESP - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de 
Medicina Preventiva da EPM 
Rua Botucatu, n° 740, 4º andar, sala 404 - Vila Clementino - São Paulo. 
Telefone: 5576-4876 ramal 1879.  
E-mail: ppg.saudecoletiva@unifesp.br  
Site: http://saudecoletiva.sites.unifesp.br 
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