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RESUMO 

 

 

O presente trabalho discorre sobre a necessidade de verificar a utilização de 
metodologias ativas na prática pedagógica de professores do ensino técnico da 
Faculdade Senac de São Miguel do Oeste. Para tanto, analisa-se a pratica 
pedagógica dos professores no processo de ensino e aprendizagem, identificando 
as dificuldades encontradas em sala de aula durante o processo de ensino e 
aprendizagem e, por fim, obtendo as informações de quais metodologias ativas 
estão acontecendo. Apresentam-se de forma breve os estudo realizados sobre as 
metodologias ativas e o papel do professor e do aluno no processo de ensino e 
aprendizagem. A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo onde utilizou-
se como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado com perguntas 
abertas e fechadas de respostas fixas e pré-estabelecidas ou múltipla escolha, o 
qual foi elaborado via Google Forms e enviado para 31 professores do ensino 
técnico sendo que o número de respostas foi de 100% dos formulários enviados. 
Encontra-se descrita a proposta pedagógica assim como a metodologia utilizada na 
instituição pesquisada, seguida dos resultados da pesquisa nos quais se conclui que 
as metodologias ativas em sala de aula ainda é uma expectativa na instituição 
pesquisada, a qual  precisa fornecer capacitação aos docentes que relatam tal 
necessidade para que estas práticas se tornem realidade.  
 
Palavras-chave: Metodologia ativa; Ensino; Aprendizagem; Aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAC 

 

 

This paper discusses the need to verify the use of active methodologies in the 
pedagogical practice of teachers of the technical education of Senac Faculty of São 
Miguel do Oeste. To do so, we analyze the pedagogical practice of teachers in the 
teaching and learning process, identifying the difficulties encountered in the 
classroom during the teaching and learning process and, finally, obtaining 
information on which active methodologies are happening. In the theoretical basis, 
the study carried out on the active methodologies and the role of the teacher and the 
student in the teaching and learning process are briefly presented. The research is 
characterized as a qualitative study where a structured questionnaire was used as a 
data collection instrument with open and closed questions of fixed and pre-
established answers or multiple choice, which was prepared using Google Forms 
and sent to 31 teachers of technical education, with the number of responses being 
100% of the forms submitted. In the last chapter, we describe the pedagogical 
proposal as well as the methodology used in the research institution, followed by the 
results of the research, in which it is concluded that the active methodologies in the 
classroom are still an expectation in the researched institution, which needs to 
provide training to teachers who report such a need for these practices to become a 
reality 
 
Palavras-chave: Active methodology; Teaching; Learning; Student. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A necessidade de promover a inserção do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem faz com que as metodologias ativas estejam cada vez mais em 

evidência nas instituições educacionais; onde o aluno deixa de ser apenas passivo 

e, passa a ser um membro ativo na construção do saber por meio de estímulos 

sobre o conhecimento e análise de problemas. 

De acordo com Berbel (2011), o professor tem domínio sobre os 

conhecimentos científicos e a temática que aborda em sua aula, no entanto, não 

consegue encontrar uma forma mais dinâmica de abordá-la, o que possibilitará a 

facilitação do processo de aprendizagem. Neste contexto, as metodologias ativas 

baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando 

experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, 

desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 

contextos. 

Quando a instituição escolar se depara com a realidade de um ambiente 

globalizado, mudanças extremamente rápidas, inovações tecnológicas, era da 

informação, e todas as definições atuais do mundo organizacional, há vários fatores 

que devem ser considerados, mas necessariamente a escola tem que saber onde 

quer chegar, o que deseja fazer, e até mesmo quando pretende realizar seus 

objetivos. Ou seja, em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, o que 

deve estar claramente definido é o caminho a ser seguido, pois desta forma a 

mesma poderá otimizar seus recursos tecnológicos e estruturais bem como seu 

capital humano afim de atingir seu objetivo fim. 

Considerando a importância das metodologias ativas para o processo de 

ensino e aprendizagem na educação profissional, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar se os professores da Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC 

conhecem e se são adeptos da metodologia ativa em suas aulas.  

Dessa forma, o trabalho, primeiramente, apresenta a fundamentação teórica 

referente às metodologias ativas onde se discorre sobre sua importância e o 

conteúdo necessário para se desenvolver um plano de aula que seja eficaz, assim 

como a necessidade de participação dos professores no processo de execução este 

plano. Assim sendo Bastos (2006 apud BERBEL, 2011) coloca as metodologias 
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ativas como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e 

decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um 

problema. 

Em um segundo momento, no processo de verificação do conhecimento da 

teoria e análise das praticas dos professores em sala de aula, durante o dia a dia de 

suas atividades letivas, tem-se a pretensão de analisar se de fato, as metodologias 

ativas são utilizadas no processo de ensino e aprendizagem na referida instituição 

educacional de educação profissional.  

 

1.1 Definição dos Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

● Analisar a utilização de metodologias ativas na prática pedagógica de 

professores do ensino técnico da Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC.   

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

● Analisar a pratica pedagógica dos professores no processo de ensino e 

aprendizagem na educação profissional; 

● Identificar as dificuldades encontradas em sala de aula durante o processo de 

ensino e aprendizagem;  

● Obter informações de quais práticas inovadoras acontecem em sala de aula. 

 

1.2 Justificativa  

  

O presente estudo é de suma importância para entendimento da realidade do 

processo de ensino e aprendizagem utilizado pelos professores da instituição 

pesquisada; bem como, para diagnosticar possíveis questões limitadoras neste 

processo, visando a proposta de ações de melhoria. 

No decorrer da construção deste trabalho, com o embasamento e 

fundamentação de autores onde se apresenta o quão é importante essa proposta 

para as atividades do dia a dia dos envolvidos e para otimizar os resultados dos 

processos. Para tanto, a escolha do presente tema se encontra na importância em 
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destacar a compreensão e percepção do professor no processo de ensino e 

aprendizagem praticado pela instituição da qual está inserido.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para iniciar a revisão de literatura, são abordados os temas pertinentes à 

presente pesquisa que norteiam o estudo a ser apresentado, onde o referencial 

teórico está estruturado primeiramente com as concepções referente as 

metodologias ativas, assim como a descrição almejada pelos atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem: o professor e o aluno. Na segunda parte do 

referencial abordam-se algumas atividades caracterizadas como metodologias ativas 

e discorre-se sobre seus benefícios para o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos.  

No decorrer dos itens, encontram-se autores com posicionamentos similares e 

outros em discordância, para que se possam analisar diversos pontos de vista. Isso 

possibilita o desenvolvimento do senso crítico e faz com que se oportunize escolher 

ou adotar diferentes maneiras de pensar e agir diante das situações que nos são 

postas. 

 

2.1 Metodologias Ativas em Sala de Aula 

 

No ponto de vista educacional, considerando a disseminação das tecnologias 

da informação e comunicação, está se vivenciando um momento de grandes 

oportunidades o qual se faz necessário pensar na inserção destas inovações em 

sala de aula.  

Em grande parte, os alunos já dispõem das tecnologias e frequentam as 

aulas, muitas vezes, fazendo uso das mesmas sendo que em alguns casos os 

professores sabem explorar estes recursos e integra-os às atividades que realizam 

no dia a dia de aprendizagem; porém, a maioria ainda sente-se desconfortável com 

a disputa de atenção e assim, é necessário e urgente refletir sobre as formas de 

tornar as aulas mais interativas e participativas, com inserção das tecnologias no dia 

a dia de sala de aula e com objetivos bem definidos. 

Do ponto de vista de Mitre et al. (2008), faz-se necessário repensar as 

metodologias do processo de ensino e aprendizagem, pois existem profundas 

modificações no mundo contemporâneo, onde a velocidade na produção de 

conhecimento vem sendo construída no saber-fazer. Da mesma forma, estão sendo 

questionados os valores que até então eram considerados intocáveis, onde o 



11 
 

 

professor era o detentor do conhecimento e o aluno nada sabia, assim como a 

influência dos meios de comunicação na construção do homem/profissional nesses 

primórdios do século XXI e com a configuração de uma nova modalidade de 

organização do espaço-tempo social, onde se torna essencial a adoção de uma 

postura crítica sobre o sujeito no mundo. 

Assim sendo, as metodologias ativas têm como objetivo central desenvolver o 

processo de ensino e aprendizagem com o foco no desenvolvimento da autonomia 

do aluno e, quando aplicada, geralmente são pautadas em atividades para 

desenvolver habilidades em identificar, descrever e solucionar problemas que 

ocorrem no dia a dia da prática profissional das diferentes áreas do conhecimento. 

Neste contexto, ao trabalhar para o desenvolvimento destas habilidades, o aprendiz 

será capaz de propor soluções práticas com foco na criatividade e analise critica da 

situação a que está sendo submetido (DIAS; CHAGAS, 2017). 

As metodologias ativas utilizam-se da problematização como estratégia de 

ensino e aprendizagem, com a intenção de motivar o aluno para que diante de 

determinado problema ele se seja capaz de examinar, refletir, relacionar a sua 

história e ressignificar suas descobertas. Assim, aprender por meio da 

problematização e da resolução de problemas de sua área, constitui uma das 

possibilidades de envolvimento ativo dos alunos em seu próprio processo de 

formação (MITRE et al., 2008) 

 

[...] as metodologias ativas buscam desenvolver o aprendizado, utilizando 
parâmetros reais ou simulados, construindo processos interativos de 
conhecimento, de análise ou de pesquisa. Desse entrelaçamento decorre a 
tomada de decisões individuais ou coletivas com a finalidade de encontrar 
soluções para um determinado problema. Ao passo que os modelos de 
ensino tradicionais levam o aluno a uma postura quase sempre passiva, ou 
seja, sem a oportunidade de demonstrar suas opiniões, interesses e de 
repassar seus saberes também para o docente, através de uma 
comunicação mútua, com via de mão dupla (DIAS; CHAGAS, 2017, p. 39). 

 

O grande desafio do momento está na intenção de se desenvolver a 

autonomia individual em íntima coalizão com o coletivo, onde a educação deve ser 

capaz de desencadear uma visão do todo, possibilitando as mudanças sociais e a 

construção de redes através da expansão da consciência individual e coletiva. É 

essencial pensar em uma metodologia para uma prática de educação que vise a 

formação de um profissional ativo e apto a aprender a aprender (MITRE et al., 

2008). 
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As metodologias utilizadas em sala de aula precisam acompanhar os 

objetivos pretendidos pelo processo de aprendizagem; ou seja, se o professor quer 

que os alunos sejam proativos, faz-se necessário adotar metodologias em que os 

alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, onde sejam capazes 

de desenvolver habilidades de tomar decisões e avaliar os resultados. Da mesma 

forma, se o professor quer que os alunos sejam criativos, é necessário experimentar 

inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Assim, sendo, as 

metodologias ativas apresentam-se como um dos caminhos para avançar mais no 

conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas 

(MORAN, 2013). 

De acordo com Dias e Chagas (2017), é importante ressaltar que ao se 

pensar na qualidade do aprendizado com objetivo de melhorar a performance dos 

jovens no mundo atual, é urgente defender uma nova visão de escola e de 

educação, a qual deve ser baseada na qualidade do aprendizado e na conseqüente 

melhoria da performance de toda a comunidade escolar, onde se pode chegar a 

conclusão de que novas metodologias precisam ser implantadas para trazê-los para 

o centro da aprendizagem. 

 

2.2 Prática pedagógica baseada em metodologia ativa 

 

Com a utilização das metodologias ativas em sala de aula os alunos, além da 

aprendizagem formal, têm a oportunidade de se engajar, aprender e desenvolver 

relações duradouras para suas vidas. Assim sendo, os recursos didáticos 

interessantes, estimulantes, impressos ou digitais, são fundamentais para o sucesso 

da aprendizagem e precisam ser utilizados com atividades que mobilizem os alunos 

através de desafios, histórias, atividades e jogos, que podem ser utilizados de 

acordo com as tecnologias adequadas para cada momento (MORAN, 2013). 

As metodologias ativas de ensino estão bem próximas dos espaços formais 

de ensino e trazem contribuições positivas nos processos de ensino e de 

aprendizagem, pois as estratégias de ensino são norteadas pelo método ativo que 

apresenta como características principais: o aluno como centro do processo, a 

promoção da autonomia do aluno, a posição do professor como mediador, ativador e 

facilitador dos processos de ensino e de aprendizagem e o estímulo à 
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problematização da realidade, à constante reflexão e ao trabalho em equipe 

(DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016). 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos 

professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil; porém, com a 

Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, é possível aprender em 

qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso ainda é 

complexo e um pouco assustador, porque não se tem modelos prévios bem-

sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada 

(ALMEIDA; VALENTE, 2012). 

Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem: a 

criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências 

necessárias para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem 

recompensas estimulantes, que combinam percursos pessoais com participação 

significativa em grupos, que se inserem em plataformas adaptativas, que 

reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a interação, tudo isso 

utilizando as tecnologias adequadas (MORAN, 2015). 

De acordo com Moran (2013), a convergência digital exige mudanças 

profundas que afetam a escola desde a infraestrutura, projeto pedagógico, formação 

docente e a mobilidade. As tecnologias móveis na sala de aula ainda apresentam 

momentos tensos, porém com vistas as novas possibilidades e com grandes 

desafios, pois são cada vez mais fáceis de utilizar e permitem o trabalho 

colaborativo o que amplia a noção de espaço escolar e acaba por integrar alunos e 

professores.  

De acordo com Paiva et al. (2016), as possibilidades para desenvolver 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem são múltiplas, a exemplo da estratégia 

da problematização, da aprendizagem baseada em problemas, da aprendizagem 

baseada em equipe, do círculo de cultura; assim como também, outros 

procedimentos, como: seminários; apresentação de filmes; trabalho em pequenos 

grupos; relato crítico de experiência; socialização; dinâmicas lúdico-pedagógicas; 

mesas-redondas; debates temáticos; oficinas; leitura comentada; exposições 

dialogadas; interpretações musicais; dramatizações; portfólio; avaliação oral; 

plenárias; entre outros.  

Moran (2015) complementa que as salas de aula devem ser mais 

multifuncionais de maneira que venham a combinar com as atividades de grupo, de 
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plenário e individuais; assim sendo, os ambientes precisam estar conectados em 

redes sem fio, para uso de tecnologias móveis, o que implica uma infra-estrutura 

adequada com suporte de conexões simultâneas necessárias. As escolas como um 

todo precisam repensar esses espaços tão quadrados para espaços mais abertos, 

onde lazer e estudo estejam mais integrados. 

 

2.3 A função do professor no processo de ensino e aprendizagem 

 

Com a utilização das metodologias ativas, durante o processo de ensino e 

aprendizagem, o professor torna-se responsável por promover o intercâmbio coletivo 

entre os estudantes, atuando como agente promotor do movimento do saber atual 

para o saber a ser alcançado, evidenciando o desenvolvimento cognitivo frente às 

discussões em relação às diversas formas de intervenção social (AJELLO, 2015 

apud MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

Da mesma forma, Moran (2015) considera que o professor que se utiliza do 

método ativo tem o papel de curador e de orientador: 

 
Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e 
ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e 
atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida 
de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a 
classe, os grupos e a cada aluno. Ele tem que ser competente 
intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens 
múltiplas e complexas). Isso exige profissionais melhor preparados, 
remunerados, valorizados. Infelizmente não é o que acontece na maioria 
das instituições educacionais (MORAN, 2015, p. 24). 

 

O professor, antes de qualquer outra característica, deve assumir postura 

investigativa de sua própria prática, refletindo sobre ela a fim de reconhecer 

problemas e propor soluções. Desta forma, centralizar a aprendizagem no próprio 

aluno demanda mais planejamento e dedicação por parte do docente, que passa a 

ter postura interativa com os alunos, atuando apenas quando é necessário (DIESEL; 

MARCHESAN; MARTINS, 2016). 

Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as competências 

desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais, as quais exigem 

pesquisar, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir 

alguns riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o complexo. 

Assim sendo, nas etapas de formação, os alunos precisam de acompanhamento de 
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profissionais mais experientes para ajudá-los a tornar conscientes alguns processos, 

a estabelecer conexões não percebidas, a superar etapas mais rapidamente, a 

confrontá-los com novas possibilidades (MORAN, 2015). 

 

2.4 Aluno ativo e autônomo 

 

De acordo com Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014 apud DIESEL; 

MARCHESAN; MARTINS, 2016), a abordagem por metodologias ativas de ensino 

coloca o aluno como principal responsável pela própria aprendizagem, onde este 

passa a ter participação efetiva na sala de aula, e vem exigir do estudante ações e 

construções mentais variadas como a pesquisa, leitura, observação, comparação, 

obtenção e organização dos dados. Assim, será capaz de elaborar e confirmação 

hipóteses, através da interpretação crítica e a construção de sínteses e aplicação de 

fatos e princípios a novas situações, planejamento de projetos e pesquisas, análise 

e tomadas de decisões. 

De acordo com Lalley e Miller (2007, p. 68 apud MOREIRA; RIBEIRO, 2016) 

é possível perceber que quanto mais ativo o estudante for em suas práticas 

acadêmicas, maiores são as possibilidades de aprendizagem real e significação 

social. 

 
Figura 1: Pirâmide da aprendizagem 

 

 

Fonte: Lalley; Muller, 2007 apud MOREIRA; RIBEIRO, 2016. p. 97 
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As metodologias ativas, então, envolvem os estudantes e os engajam 

ativamente em todos os processos de sua aprendizagem, trazem benefícios como o 

protagonismo estudantil, a apreensão das informações mediadas, habilidades 

comunicacionais, habilidades de raciocínio avançadas, trabalho em equipe, 

motivação, novos recursos de aprendizagem e respeito aos vários estilos de 

aprendizagem (MOREIRA; RIBEIRO, 2007). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem como objetivo central analisar se os professores do 

ensino técnico da Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC utilizam as 

metodologias ativas em sua prática pedagógica, sendo que a pesquisa desenvolver-

se-á a partir dos conhecimentos utilizáveis e o uso precavido de métodos, técnicas e 

procedimentos científicos, sendo que a mesma se deu por um processo que 

compreende várias fases, que inicia com a formulação do problema e vai até a 

satisfatória apresentação dos resultados (GIL, 1996).  

Salienta-se que a pesquisadora é também colaboradora da Faculdade Senac 

de São Miguel do Oeste/SC, onde atua como analista pedagógica junto aos 

professores do nível básico e técnico e tem como parte de sua função analisar e 

orientar a prática pedagógica dos docentes. Por se tratar de educação profissional, 

os docentes possuem formação de acordo com sua área de atuação no mercado de 

trabalho e, desta forma, não possuem a exigência de formação pedagógica para 

atuar em sala de aula.  

Assim sendo, a aplicação do questionário teve a finalidade de analisar se as 

práticas utilizadas em sala de aula durante o dia a dia da atividade docente estão 

relacionadas as práticas de metodologia ativa, onde se teve como parâmetros as 

características e comparações dos modelos tradicionais e de metodologias ativas, 

citadas abaixo por Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014). 

  

Quadro 1 - Comparação entre os modelos tradicional e a metodologia ativa  

 Tradicional Metodologia Ativa 

Métodos 
disponíveis 

Geralmente restrito à aula 
teórica ou atividades práticas 
diretamente no local de 
atuação profissional sob 
supervisão 

Há inúmeros métodos disponíveis, 
que variam em objetivo, complexidade 
e custo. A combinação desses 
métodos preenche a distância entre a 
sala de aula e a atuação direta no 
ambiente profissional 

Papel Docente Ativo – atua como 
transmissor de informações. 

Interativo – interage com os alunos, 
atuando apenas quando é necessário. 
Facilita o aprendizado. Ao contrário da 
crença em geral, essa forma de 
atuação é muito mais trabalhosa para 
o docente. 

Papel do Aluno Passivo – se esforça para 
absorver uma 
quantidade enorme de 

Ativo – o foco é desviado para que 
seja responsável pelo seu próprio 
ensino. Passa a exercer atitude crítica 
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informações. Muitas 
vezes não há espaço para 
crítica. 

e construtiva se bem orientado. 

Vantagens Requer pouco trabalho 
docente. Envolve o trabalho 
com grandes grupos. 
Geralmente tem baixo custo. 
Abrange todo o conteúdo a 
ser adquirido 
sobre um tópico 

É possível individualizar as 
necessidades dos alunos ao se 
trabalhar com grupos pequenos, 
facilitando a interação aluno-professor 

Desvantagens Avaliação fica restrita a 
métodos pouco 
discriminativos 
Não se tem certeza do que o 
aluno aprendeu em 
profundidade 

Consome enorme tempo docente de 
preparo, aplicação e avaliação da 
atividade. 
Requer o trabalho com pequenos 
grupos para que seja efetiva  
Requer o sacrifício de se transmitir 
todo o conteúdo, sendo necessário 
selecionar o “conteúdo essencial” que 
será trabalhado exaustivamente. 

Fonte: adaptado de SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 286. 

 

Analisando os métodos dos professores, também se teve como objetivo 

verificar se existem dificuldades em executar tal metodologia durante o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se, primeiramente, como bibliográfica onde no 

entendimento de Gil (1996, p. 48), “é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. No segundo momento, 

realizou-se o levantamento de dados que, de acordo com Gil (1996, p. 56), 

“caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer visando gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência no que se 

refere ao tema proposto”. 

Neste sentido, este estudo caracteriza-se como qualitativo, constituindo-se 

como objeto de estudo a Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC, tendo em 

vista que os dados qualitativos foram estudados a partir do conteúdo das respostas 

dos participantes. De acordo com Yin (2005) o estudo de caso descritivo possibilita a 

descrição de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real.  
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3.2 Técnica de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado o 

qual apresenta perguntas abertas e fechadas com alternativas de respostas fixas e 

pré-estabelecidas, podendo haver casos em que as perguntas admitiam múltipla 

escolha. O mesmo foi elaborado de acordo com dimensões que pudessem nortear a 

analise posterior o qual analisa a área e tempo de atuação na instituição, seguida de 

questionamentos referentes as práticas pedagógicas utilizadas e as dificuldades 

encontradas no dia a dia de sala de aula, e por fim as perguntas que remetem ao 

conhecimento, ou não, do que são as metodologias ativas. 

O mesmo foi elaborado via Google forms e enviado o link por e-mail no dia 20 

de novembro, para dois professores de áreas distintas, sendo gestão e saúde, com 

a finalidade de realização do pré-teste. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, 

p.164), o pré-teste "consiste em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma 

pequena parte da população do "universo" ou da amostra, antes de ser aplicado 

definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso". 

Em seguida, ainda no dia 20 de novembro, o professor da área de gestão 

realizou o pre-teste e retornou com a colocação de que não conhecia o termo ‘ativa’ 

quando se refere às metodologias de sala de aula; porém acredita que as perguntas 

seguintes remetem ao objetivo da pesquisa e assim não teve problemas em 

responder as demais questões. A professora da área de saúde, também retornou o 

pré-teste no dia 20 de novembro, a qual apontou que as questões estavam de fácil 

entendimento e que as abertas não eram obrigatórias, o que facilita a resposta do 

professor, da mesma forma apontou que as alternativas estavam abertas para 

serem marcadas mais de uma opção; assim sendo, logo foi realizada a correção do 

formulário e enviado aos demais professores dos cursos técnicos. 

Desta forma, com o retorno dos professores que realizaram o pré-teste e o 

relato de que todas as perguntas estão dispostas com clareza e de são de fácil 

entendimento por fazerem parte do dia a dia do trabalho como docente; no dia 21 de 

novembro, o formulário foi enviado aos professores do ensino técnico que perfazem 

um total de 31 professores da Instituição Educacional, sendo solicitado que 

respondessem até o dia 25 de novembro do corrente ano e o número de respostas 

foi de 100% dos formulários enviados. 
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3.3 Forma de análise dos dados 

 

A análise de dados acontece, primeiramente, com a consulta aos documentos 

institucionais para a análise da proposta pedagógica da instituição pesquisada, com 

a finalidade de apropriar-se do conhecimento e manutenção de procedimentos 

padrões orientados pela instituição.  

Os dados coletados foram analisados tendo como base as inter-relações de 

sujeitos no seu ambiente natural e o fenômeno em curso. Logo, a análise dos 

resultados está consolidada a partir dos quesitos advindos da literatura frente aos 

discursos utilizados pelos professores pesquisados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo se inicia com a análise documental da proposta pedagógica da 

instituição de educação profissional pesquisada, no item 4.2 estão apresentados, 

através de gráficos e análise descritiva, os resultados obtidos no questionário de 

perguntas abertas e fechadas; e no item 4.3 se apresenta a análise crítica com 

referências nos autores pesquisados durante a realização do trabalho. 

 

4.1 Proposta pedagógica da instituição 

 

A partir dos seus princípios educacionais, a Instituição de Educação 

Profissional pesquisada, entende a necessidade da consolidação de um currículo 

focado no desenvolvimento de competências. Para tanto, as ações educacionais da 

instituição estão pautadas numa concepção pedagógica que propõe, além da 

formação técnica, o desenvolvimento do cidadão, comprometido com os aspectos 

sociais. 

De acordo com o Projeto Politico Pedagógico da Instituição (2015), trata-se 

de uma proposta pedagógica em que os saberes só fazem sentido se articulados na 

tentativa de resolver os problemas observados pela prática, sendo que a 

aprendizagem é compreendida como um processo de construção e não de 

reprodução do conhecimento, colocando ênfase nos princípios construtivistas. 

Nesse sentido o construtivismo de Piaget pode estar articulado com teorias 

de outros autores, como o sociointeracionismo de Vygostski, por meio da inter-

relação de princípios teóricos que fornecem subsídios para a prática docente. O 

construtivismo de Piaget (1967; 1970) pressupõe a construção do conhecimento na 

e pela ação do sujeito e o sociointeracionismo de Vygotski (VYGOTSKY; 

LEONTIEV; LURIA, 2007) pressupõe que o conhecimento seja construído na e pela 

interação social. 

Sendo assim, entende-se que a proposta pedagógica pautada no 

desenvolvimento de competências dialoga com o construtivismo por conceber que o 

homem constrói o seu conhecimento, ou seja, o sujeito humano é um projeto em 

contínua “reconstrução”, em que o sujeito e objeto se constituem mutuamente, na 

interação (SENAC, 2015). Assim sendo, segundo Perrenoud (1999), competência 
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profissional é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho.  

Estas situações de trabalho ocorrem, segundo Küller e Rodrigues (2013), na 

prática, envolvendo problemas que exigem a mobilização e a busca de saberes para 

sua resolução, sendo que competência consiste em uma ação/fazer profissional 

observável, potencialmente criativo, que articula conhecimentos, habilidades, 

atitudes/valores e permite o desenvolvimento contínuo.  

O fato das competências mobilizarem múltiplos saberes faz com que a 

aprendizagem deva ser construída com estreita relação com os contextos em que é 

utilizada. Sendo assim, a formação dos alunos deve ser encarada como um 

processo global e complexo, no qual conhecer e intervir na realidade são ações que 

não se dissociam (KÜLLER; RODRIGUES, 2013). 

A metodologia vinculada à prática pedagógica deverá ter como base o 

desenvolvimento de competências e os princípios do construtivismo. Desta forma, 

não pode ser considerada apenas como um método de ensino, mas sim, uma 

postura que reflete o conhecimento concebido como produção ativa e coletiva, em 

que a experiência vivida e a produção cultural sistematizada se entrelaçam, dando 

significado às aprendizagens construídas. 

Na utilização de estratégias metodológicas em torno de situações concretas 

de trabalho, são valorizadas as diversas contribuições prestadas pelos saberes, o 

que traz a necessidade de que os professores realizem um planejamento integrado.  

Dentre as estratégias metodológicas disponíveis destacam-se: Trabalho por 

Projetos, Trabalhos individuais, Trabalhos em equipes, Painel, Debate, 

Tempestades de ideias, Grupos de verbalização – Grupos de observação (GV – 

GO), Aulas Expositivas Dialógicas, Seminários, Simulações da prática e Visitas 

técnicas, atividades de pesquisa, cases, análise de artigos, filmes, documentários, 

interações em sala de aula, exercícios, questionários, entre outros, que poderão 

subsidiar o planejamento e a ação do professor (SENAC, 2015). 

Estas estratégias além de refletirem a metodologia adotada, de acordo com o 

PPP da instituição, almeja-se integrar o objeto de estudo à realidade do sujeito, 

dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo e oportunizar que as 

novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, 

propiciando o seu desenvolvimento. 
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Parte-se, além disso, do princípio de diversificação e personalização do 

ensino, por isso os tempos de aprendizado variam de aluno para aluno. Isto não 

quer dizer que se esteja falando de currículos paralelos ou extremamente distintos, 

mas sim partindo de um currículo comum onde se planeja diversas atividades, usa-

se diferentes materiais etc. que permitem adaptar-se aos distintos ritmos de 

aprendizagem dos alunos (SENAC, 2015). 

 

4.2 Resultados do questionário  

 

Em relação ao perfil profissional dos professores pesquisados, verifica-se que 

22,6% dos professores atuam há menos de 1 ano, 29% estão em atuação de 1 a 3 

anos, 25,8% responderam que estão atuando entre 3 a 5 anos e outros 22,6% há 

mais de 5 anos. Destes respondentes, 04 professores desenvolvem suas atividades 

pedagógicas no curso Técnico em Estetica, 03 trabalham com o curso Tecnico em 

Design de Interiores, 03 atuam no curso Técnicos em Informática para Internet, 09 

no curso Técnico em Vendas e Serviços Administrativos e outros 12 professores 

atuam no curso Técnico em Enfermagem e Especialização técnica em 

Instrumentação Cirúrgica. 

 

 
Gráfico 1 – Utilização de experiências, as idéias e os conhecimentos dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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No gráfico 1, é possível verificar que 22,6% responderam que sempre se 

utilizam dos conhecimentos prévios e idéias dos alunos durante a prática 

pedagógica, outros 61,3% utilizam-se sempre que possível, 12,9% utilizam as vezes 

e 3,2% nunca utilizam.  

 

Gráfico 2 – Oportunidades criadas para estimular a autonomia 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 

No gráfico 2, se observa que uma grande maioria dos professores 

pesquisados, ou seja, 54,8% sempre que possível, criam oportunidades aos alunos 

para que demonstrem autonomia na resolução de atividades em sala de aula, 19,4% 

relatam que sempre criam assim como outros 19,4% colocam que criam as vezes, e 

6,4% raras vezes, ou nunca, criam estas oportunidades. 

Dentre as oportunidades criadas pelos professores, os mesmos destacam 

algumas como exemplo: debates; trabalhar em equipe; trabalhos individuais para 

pesquisar e apresentar para os colegas; utilizar equipamentos eletrônicos; atividades 

práticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes; execução 

de trabalhos e projetos; desenvolvimento de tarefas conforme as demandas; dando 

autonomia no estágio; situações desafiadoras em estudos de casos; organizar 

material do laboratório; dinâmicas em sala de aula; e simulações. 
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Gráfico 3 – Utilização de atividades com o aluno no centro do processo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 

No gráfico 3, 28,6% dos professores responderam que sempre utilizam 

atividades de aprendizagem onde o aluno é o centro do processo, 34,3% colocam 

que utilizam sempre que possível, 25,7% utilizam as vezes, 8,6% raras vezes e 

2,8% relatam nunca utilizar atividades deste tipo. 

Dentre os exemplos citados pelos professores que utilizam estão: fazer o seu 

próprio orçamento doméstico; dinâmicas de grupo; sala invertida; aula prática de 

vendas; atividade prática com base na teoria estudada; atividades onde é proposto o 

desenvolvimento de um layout, ou de um site, em que o aluno deve buscar escolher 

seus próprios temas, criar com suas próprias; atividades de releitura de obras de 

arte, aonde a observação e criatividade individuais; atividade prática que 

proporciona ao aluno elaborar, construir ou criar a partir da mediação do professor; 

simulações expondo situações onde ele se vê a peça que salvará vidas; criação e 

aplicação de workshops; direciono as informações sobre o tema para a realidade 

dos alunos; resolução de estudos de caso; questiono o material da aula passada 

para saber o grau de conhecimento e de dificuldade.  
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Gráfico 4 -  Envolvimento dos alunos nas aulas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 

No gráfico 4, 45,5% dos professores, relatam que durante as aulas práticas os 

alunos mostram-se interessados em assimilar os conteúdos que estão sendo 

disseminados, 30,3% afirmam que este interesse ocorre em todas as aulas, sejam 

elas teóricas ou práticas, 6% relatam que o interesse é durante as aulas teóricas e 

18,2% relatam que nem sempre os alunos estão envolvidos e, justificam que: 

aplicam prova, por imaturidade, pelo conteúdo extenso em slides e, alguns colocam 

que “um dos principais problemas é a utilização do celular em sala, a utilização 

deste aparelho, e a falta de envolvimento, é menor de acordo com a faixa etária dos 

participantes do curso.”  

Quando questionado os professores em relação ao seu entendimento em 

relação ao conceito de ‘metodologias ativas’ de aprendizagem obtém respostas com 

colocações de que são as metodologias que:desafiam o aluno a contribuir na aula 

com base na sua experiência; o aluno está no centro do processo de aprendizagem, 

agindo ativamente, o professor orientando e o aluno exercendo papel principal; que 

são formas diferentes de um processo de aprendizagem aplicadas constantemente; 

as queos alunos se envolvem e são ativos na realização; onde o professor passa a 

ser uma figura de auxílio e acompanhamento em sala de aula; é a introdução do 
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aluno como principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com 

seu aprendizado; que estimulam o repensar e consequentemente a producão de 

conhecimento; é quando o aluno é quem constrói seu aprendizado; são processos 

que possibilitam o protagonismo do aluno na aprendizagem; são formas mais 

interativas de participação nas aulas. 

Outros, não demonstram ter um entendimento claro e, remetem as 

metodologias ativas como uma ação do professor coloca as seguintes afirmações: 

são as metodologias em que o professor demonstra experiência própria, algo já 

vivido por mim, isso chama a atenção do aluno; quando o professor tenta inovar, 

buscando o conhecimento atualizado, e dar exemplo da prática profissional; quando 

as tarefas devem ser executadas e o conhecimento absorvido pelo próprio aluno, 

que passa a ser autodidata; são metodologias recentes e atuais que facilitem o 

aprendizado; é a interação máxima possível com os alunos e sempre trazer 

novidades/curiosidades da área; estimular o aluno a ter interesse no conhecimento, 

a se dedicar em querer saber e aprender; é a busca do aluno em melhorar seus 

conhecimentos de forma autônoma, sem que seja necessário ser induzido a essa 

busca. Muitos também relatam não ter conhecimento do termo e não saber o que 

isso quer dizer. 

 

Gráfico 5 -  Metodologias mais utilizadas em sala de aula. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

No gráfico 5, os professores foram questionados, a freqüência com que 

utilizam determinadas metodologias, as quais foram listadas sem que estivessem 

separadas como sendo tradicionais ou ativas. Dentre as metodologias apontadas 

como sendo sempre utilizadas pelos professores estão a aula expositiva, simulações 

práticas, apresentação de trabalho em grupo, resolução e discussão de exercícios e  

estudo de problemas de casos. 
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Dentre as metodologias que são utilizadas sempre que possivel estão as 

pesquisas científicas, atividades extraclasse, as visitas técnicas, simulações 

práticas, estudos de problemas/caso, leituras e discussão de textos em seminários e 

apresentação de trabalho em grupo.  

E as que são utilizadas as vezes, estão a pesquisa cientifica, as atividades 

extraclasse, os jogos, a sala de aula invertida, visitas técnicas, leitura e discussão de 

textos e apresentação de trabalhos em grupo. As metodologias raramente são 

utilizadas pelos professores em sala de aula, ou que não conhecem, as mais citadas 

são: a sala de aula invertida, os jogos, a rotação por estações, pesquisa cientifica e 

as visitas técnicas. 

 
 
 

Gráfico 6 – Participação em capacitação de metodologias ativas de aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 

No gráfico 06, percebe-se que 51,5% dos professores relatam nunca ter 

participado de uma capacitação com este tema, 30,3% relatam que já participaram e 

utilizam o que aprenderam e 18,2% afirmam ter participado, porém não conseguiram 

assimilar adequadamente e não tem clareza para utilizar as metodologias. 

Como ultima questão, foi sugerido que os professores deixassem comentários 

em relação ao que percebam ser importante para auxiliar na melhoria de sua prática 

pedagógica e, obteve-se as seguintes colocações: Resposta 1: “Acredito que 

precisamos modificar”; Resposta 2: “penso que a melhor forma de prática 
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pedagógica, cada vez mais está sendo direcionada a aulas práticas, onde deve se 

priorizar o envolvimento mais próximo dos alunos com as práticas que 

desenvolverão em seus futuros trabalhos”; Resposta 3: “Acredito que o professor 

deve ser um intermediador do conteúdo, e não 'passador'; Resposta 4: “devemos ser 

um elo de ligação entre o conteúdo/conhecimentos/habilidades e os alunos”; 

Resposta 5: “o aluno deve ser estimulado a buscar sempre coisas novas e 

questionar o professor e não simplesmente ouvir em sala de aula”; Resposta 6: 

“tecnologia é a chave do envolvimento que temos que dominar”. 

De uma forma não tão positiva, alguns professores relatam há falta de 

vontade para atualização profissional dos professores; é necessário mais 

capacitações referentes as tecnologias e metodologias que estão disponiveis e nao 

conhecem; gostariam de capacitação de instrumentos de avaliação; é preciso que 

haja mais links, visitas, em empresas, assim o aluno consegue vivenciar na prática 

seus conhecimentos; que o professor seguisse alguma rotina de aprendizagem, 

novas formas, idéias provenientes do sistema; incentivar mais a pesquisa 

individualizada para maiores discussões em aula; auditorio/laboratório de 

informática/biblioteca mais disponível; capacitações são um instrumento 

fundamental para atuação na docência sendo interessante se fosse possível 

encaixar atividades de formação continuada, mesmo que com a agenda apertada, 

pois seria muito produtivo para professores e consequentemente para ensino e 

aprendizagem dos alunos; é preciso a busca de inovação para atrair a atenção do 

aluno, sendo que muitas vezes se prendem na rotina e no ensino tradicional;  

Também importante salientar que alguns professores colocam que devem 

continuar a executar as atividades em conjunto com a pedagoga, sendo que a 

mesma é bastante ativa, e lhes auxilia de perto, sendo que a mesma tem sido a 

base para os docentes exercerem com qualidade sua profissão. Salientam que o 

verdadeiro sentido da aprendizagem está inserido em estratégias que possibilitem o 

aluno construir sua aprendizagem de maneira dinâmica, assertiva e, principalmente, 

significativa. 

 

4.3 Discussão  

 

De acordo com a proposta metodológica da instituição pesquisada, o 

construtivismo, corrente baseada na obra de Jean Piaget, propõe-se que o conhecimento 

do aluno, deve ser adquirido através da interação com o ambiente em que ele vive; sendo 

assim, o aluno é a peça central na aprendizagem e por isso, deve ser estimulado a 

conquistar independência, resolver problemas e elaborar hipóteses e perguntas. 



30 
 

 

Através da análise das respostas, é possível verificar que alguns professores tem 

a clareza de que tem a função de ser um mediador em sala de aula, o qualdeve auxiliar 

os alunos na absorção de novos conteúdos, criando condições para que o estudante 

vivencie situações e atividades enriquecedoras. Desta forma, o aluno participa ativamente 

de seu aprendizado, onde as avaliações servem de instrumentos de diagnóstico para que 

o professor entenda os desafios e desenvolva ações para melhorar o aproveitamento dos 

alunos nas disciplinas.  

De acordo com os objetivos propostos pelo trabalho, alguns aspectos 

apresentados necessitam de atenção e precisam ser revistos de maneira que todos 

os professores estejam alinhados com a proposta metodológica da instituição.  

Em relação a pratica pedagógica dos professores frente ao processo de 

aprendizagem na educação profissional, percebem-se os mesmos estão alinhados e 

realizam atividades que remetem o aluno ao centro do processos de aprendizagem; 

no entanto, há uma preocupação intensa com as aulas expositivas onde os 

elementos/conteúdos são ‘transmitidos’ aos alunos e estes nem sempre assimilam 

como deveriam.  

De acordo com Berbel (2011), na escola, o professor é o grande 

intermediador desse trabalho, e ele tanto pode contribuir para a promoção de 

autonomia dos alunos como para a manutenção de comportamentos de controle 

sobre os mesmos. Assim sendo, juntamente com os diferentes tipos de informações 

a serem adquiridas, compreende-se que a escola tem a incumbência de promover o 

desenvolvimento humano, a conquista de níveis complexos de pensamento e de 

comprometimento em suas ações. 

É possível perceber que os professores têm clareza de que precisam 

modificar suas aulas, quando colocam que “tecnologia é a chave do envolvimento 

que temos que dominar”; ou também sabem que a prática é mais importante do que 

a teoria, quando se fala de desenvolvimento de habilidades e de aprendizagem 

centrada no aluno; porém, “Acredito que o professor deve ser um intermediador do 

conteúdo, e não 'passador”; no entanto, só sabem, mas não fazem por completo.  

Quando determinado professor coloca que “o aluno deve ser estimulado a buscar 

sempre coisas novas e questionar o professor e não simplesmente ouvir em sala de 

aula”, depende única e exclusivamente do professor proporcionar esses momentos 

de ação onde deve planejar suas atividades já  com o objetivo de envolver o aluno e 

colocá-lo no centro de sua aula. Se o aluno só ‘ouve’ muito provavelmente, é porque 
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só o professor fala, sendo um mediador de repasse de conteúdo e não mediador de 

aprendizagem. 

Segundo Guimarães (2003, p. 38 apud BERBEL, 2011), os hábitos são 

aprendidos para serem utilizados na ação e os conhecimentos são aprendidos para 

guiar a ação; assim sendo, quando hábitos e conhecimentos são combinados com a 

motivação, o sujeito percebe que foi ele quem causou a mudança desejada. Neste 

contexto, seus comportamentos podem ser intrinsecamente motivados, fixando 

metas pessoais, demonstrando seus acertos e dificuldades, planejando as ações 

necessárias para viabilizar seus objetivos e avaliando adequadamente seu 

progresso. 

No que se refere as dificuldades encontradas em sala de aula durante o 

processo de aprendizagem, percebe-se que o celular ainda é um dos maiores 

problemas, quando deveria ser o maior aliado. Acredita-se que a infraestrutura 

também é um empecilho para realização de atividades que englobam as tecnologias 

e as redes de internet.  

Como analista pedagógica da Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC e 

responsável por acompanhar o desenvolvimento e atuação do professor em sala de 

aula, no processo de aprendizagem do aluno, é importante deixar claro que muitos 

deles não são adeptos das tecnologias e quando se fala em metodologias ativas, 

não se faz necessário exclusivamente o uso delas. O processo de atuar em sala de 

aula com o objetivo de colocar o aluno no centro do processo, pode ser 

desenvolvido até mesmo com uma aula expositivo-dialogada, onde o professor tem  

intenção e organiza o diálogo, instigando os alunos a participar, questionar e fazer 

parte do processo além de simplesmente ouvir. Tem que haver a intenção e a ação 

do professor em proporcionar a ação do aluno.  

Percebe-se que os professores como são profissionais que estão 

desempenhando suas atividades profissionais de formação durante as 8h do dia e, 

muitas vezes, o ‘ser professor’ é menos importante do que as suas funções de 

formação e desta forma não se dedicam tanto na preparação das aulas onde o 

slides é o meio mais fácil e rápido de registrar o conhecimento a ser repassado aos 

alunos. 

Muitos professores, ao se colocarem à frente de uma classe, tendem a se ver 

como especialistas na disciplina que lecionam a um grupo de alunos interessados 

em assistir as suas aulas. Dessa forma, as ações que desenvolvem em sala de aula 

são expressas pelo verbo ensinar ou por correlatos; porém, a atividade desses 

professores, que, na maioria das vezes, reproduz os processos pelos quais 
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passaram ao longo de sua formação, centraliza-se em sua própria pessoa, em suas 

qualidades e habilidades. Assim, acabam por demonstrar que fazem uma inequívoca 

opção pelo ensino. Esses professores percebem-se como especialista em 

determinada área do conhecimento e cuidam para que seu conteúdo seja conhecido 

pelos alunos (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2011, p.8).  

A tecnologia que envolvem o dia a dia dos alunos pode ser útil em sala de 

aula e, pode também dar menos trabalho aos professores na preparação das aulas; 

mas é preciso ter conhecimento para utilizar e os professores alegam não ter tempo 

para pesquisar, estudar e aprender essas novas tecnologias. Isso se comprova 

através das respostas, quando questionados sobre quais atividades realizam para 

colocar o aluno como centro da aprendizagem, onde nenhum professor mencionou 

alguma atividade que envolva a tecnologia em sala de aula. 

Como atendimento a verificação do objetivo especifico a que se refere a 

obtenção de informações de quais práticas inovadoras acontecem em sala de aula, 

se verifica que não aplicam muitas das inovações existentes na área educacional. 

Alguns professores utilizam algumas metodologias onde o aluno está no centro do 

processo, como a realização de exercícios práticos que remetem a fazer o aluno 

mobilizar seu conhecimento para realizar o que está sendo proposto, a sala de aula 

invertida ou estudos de casos. 

De acordo com Borges e Alencar (2014), entende-se ‘Metodologias Ativas’ 

como formas de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na 

busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas 

áreas; desta forma, a utilização dessas metodologias visa favorecer a autonomia do 

educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais 

e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do 

estudante. Dentre umas das Metodologias Ativas utilizadas está a problematização, 

que tem como objetivo instigar o estudante mediante problemas, pois assim ele tem 

a possibilidade de examinar, refletir, posicionar-se de forma crítica. 

Percebe-se que alguns professores citam práticas metodológicas que não 

instigam os alunos a pensar criticamente, mas apenas tem a ação de pesquisa, mas 

não como mobilização de habilidades e competências, como por exemplo: 

direcionamento de informações sobre o tema para a realidade dos alunos; 

questionamento sobre o material da aula passada para saber o grau de 
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conhecimento e de dificuldade; pesquisa na internet e posterior apresentação ao 

grande grupo; trabalho em grupo. 

Como agente integrante participativo dos processos de aprendizagem, o 

professor deve dedicar-se a atividade, criar condições de desenvolvimento de 

práticas desejáveis, seja individualmente ou em agrupamento; assim sendo, o 

educador além de transmissor de conhecimento, deve atuar na mediação do 

aprendizado, usando recursos didáticos que favoreça o aprendizado crítico-reflexivo 

do estudante, de forma ativa e motivadora (BORGES; ALENCAR, 2014). 

Desta forma, este professor não tem conhecimento claro das metodologias 

ativas que podem ser utilizadas em sala de aula para colocar o aluno como centro 

do processo de aprendizagem. Em questionamento, a grande maioria respondeu 

que nunca recebeu uma capacitação especifica para tal tema e, em relação a prática 

de ambiente da instituição pesquisada é realizado uma ambientação breve quando o 

professor inicia suas atividades para que ele compreenda como se trabalha em sala 

de aula e como devem ser as aulas. 

Após a ambientação inicial, são realizadas capacitações anuais com todos os 

professores e são trabalhados temas como avaliação, instrumentos de avaliação, 

competências, habilidades e outros temas que envolvem o processo de 

aprendizagem. Assim, após a realização da pesquisa, é possível perceber a 

necessidade de organizar uma capacitação aos professores com o tema das 

metodologias ativas de maneira que possam atualizar-se e, até mesmo, conhecer as 

possibilidades em sala de aula.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio de vários estudos feitos na área, chegou-se à conclusão de que, 

entre os meios utilizados para adquirir conhecimento, há alguns cujo processo de 

assimilação ocorre mais facilmente. Desse modo, tendo como referência a Teoria da 

Escolha, do psiquiatra americano William Glasser (GLASSER 2001 apud ALMEIDA; 

BETITO, 2003), a qual explica como as pessoas geralmente aprendem, verifica-se 

que os alunos aprendem cerca de: 10% lendo; 20% escrevendo; 50% observando e 

escutando; 70% discutindo com outras pessoas; 80% praticando e 95% ensinando. 

Atualmente ainda se tem como o modelo mais conhecido e praticado nas 

instituições de ensino aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo 

professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos; 

porém esse método é conhecido como passivo, pois nele o docente é o protagonista 

da educação. Quando se fala em metodologia ativa, o aluno passa a ser o 

personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Desta 

forma, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica 

desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e 

participativa. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral a analise da 

utilização de metodologias ativas na prática pedagógica de professores do ensino 

técnico da Faculdade Senac de São Miguel do Oeste/SC, sendo possível perceber 

que as mesmas estão sendo utilizadas mas com um limitador de conhecimento por 

parte do professor; ou seja, o leque de atividades vinculadas as metodologias ativas 

utilizadas ainda é pequeno, pois os professores não tem conhecimento de outras 

possibilidades. 

É possível perceber que os professores pesquisados se mostram 

empenhados no processo de ensino aprendizagem, mas ainda se atém muito as 

aulas expositivas onde eles mesmos são o centro da aprendizagem; ou com 

simulações e estudos de casos o que já remetem mais a atividade do aluno. 

Verifica-se que não tem conhecimento referente à aprendizagem baseada em 

projetos, não executam com clareza a sala de aula invertida, ou até mesmo não 

conhecem e utilizam a aprendizagem entre pares ou times o que pode envolver a 

gameficação que atrai muito os alunos.   

Após realização do presente trabalho é possível perceber a necessidade de 
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capacitação pedagógica referente ao tema, onde sugere-se que sejam realizadas 

semestralmente, ou se não for possível, anualmente. Também se sugere que sejam 

realizadas por eixos de conhecimento e/ou áreas de afinidade de maneira que os 

professores possam socializar suas práticas e dar exemplos, ou emitir 

questionamentos específicos do seu dia a dia em sala de aula.  

Em resposta ao título do trabalho, é possível afirmar que a utilização das 

metodologias ativas ainda é uma expectativa, porém bem próxima da realidade.  

Para alguns eixos de conhecimento, como o da saúde, onde os cursos 

exigem o desenvolvimento de habilidades claras e especificas, se torna mais fácil a 

organização das aulas com simulações realísticas, aulas praticas de laboratório 

onde o aluno aprende de forma a colocar no dia a dia do profissional de saúde; 

porém em cursos, na área de gestão, as ações estão restritas as simulações em 

formulários e programas/softwares disponíveis para simular o dia a dia profissional. 

Assim sendo, para a instituição, torna-se necessário capacitar os professores 

constantemente sendo que as metodologias ativas fazem parte da proposta 

pedagógica do Senac, o qual visa formar profissionais especificamente para o 

mundo do trabalho e que ao concluírem os cursos técnicos estejam de acordo com o 

perfil de conclusão descrito em cada plano de curso; ou seja, com as habilidades e 

competências desenvolvidas de acordo com as exigências da profissão que 

escolheu.  

Da mesma forma, os benefícios de oferecer capacitações aos professores 

nesta área, se dá pelo fato de ser possível visualizar maior satisfação dos alunos 

com o ambiente da sala de aula, melhorar a percepção dos alunos com a instituição, 

aumentar o reconhecimento no mercado de trabalho por trabalhar com as 

habilidades e competências do dia a dia profissional e também como diferencial na 

captação de novos alunos.  

No entanto, os professores precisam ter conhecimento para utilização destas 

novas metodologias, de maneira que não transformem uma linha de pensamento e 

prática em apenas um instrumento para ‘enfeitar’ a aula e distrair o aluno, sem fico 

na aprendizagem e naquilo que realmente precisa ser ensinado. De maneira geral, a 

aplicação das metodologias ativas tem um papel importante para a educação, onde 

os alunos adquirem maior autonomia, desenvolvem confiança, passam a enxergar o 

aprendizado como algo tranquilo, tornam-se aptos a resolver problemas e são 

protagonistas do seu aprendizado.  
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APÊNDICE 

 
 

IFSC – São Miguel do Oeste 

Curso Pós-graduação em Tecnologias para Educação Profissional 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Sou Claudia Maldaner, aluna do Curso de Pós-Graduação em Tecnologias 

para Educação Profissional e gostaria de contar com sua contribuição para 

responder este questionário que faz parte de uma coleta de dados para elaboração 

do TCC de final de curso, cujo objetivo é: Verificar a utilização de metodologias 

ativas na prática pedagógica de professores do ensino técnico da Instituição 

Educacional do Extremoeste Catarinense. Como não é necessário identificação no 

questionário, as informações obtidas serão tratadas de forma coletiva, sendo 

utilizadas tão somente para embasar a realização do presente trabalho. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração. 

 

Assinale uma das alternativas apresentadas em cada questão abaixo. 

 

1 – Qual seu tempo de atuação como professor do ensino técnico? 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a 3 anos 

(  ) De 3 a 5 anos 

(  ) Mais de 5 anos 

 

2 – Em qual eixo tecnológico desenvolve suas atividades pedagógicas? 

(  ) Eixo de Gestão e Comércio 

(  ) Eixo de Saude 

(  ) Eixo de Imagem pessoal 

(  ) Eixo de Comunicação e Design 

 

3 – Em sua prática pedagógica utiliza eficazmente as experiências, as ideias e os 

conhecimentos prévios dos alunos? 

(  ) Sempre 

(  ) Sempre que possivel 

(  ) As vezes 

(  ) Raras vezes 

(  ) Nunca 
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4 - Você cria oportunidade para estimular a autonomia dos estudantes? 

(  ) Sempre 

(  ) Sempre que possivel 

(  ) As vezes 

(  ) Raras vezes 

Se respondeu que cria oportunidades, cite um exemplo: 

 

5 - Em suas aulas você usa atividades de aprendizagem onde o aluno é o centro do 

processo de aprendizagem? 

(  ) Sempre 

(  ) Sempre que possivel 

(  ) As vezes 

(  ) Raras vezes 

Se respondeu que cria oportunidades, cite um exemplo: 

 

 

6 – Durante as suas aulas, percebe que os alunos mostram-se envolvidos e 

interessados em assimilar os conteúdos que estão sendo disseminados? 

(  ) Durante as aulas teóricas 

(  ) Durante as aulas práticas 

(  ) Em todas as aulas, sejam teóricas ou práticas 

(  ) Nem sempre estão envolvidos 

Se respondeu que não estão envolvidos, aponte as possiveis causas do não 

envolvimento 

 

 

7 – Em suas aulas, o quanto utiliza as seguintes metodologias: 

aula expositiva – pesquisa científica – atividades extraclasse – jogos – 

sala de aula invertida – rotação por estações – atividades práticas de simulações – 

estudo de Problemas/Casos - visitas técnicas – resolução e discussão de exercícios 

– leitura e discussão de textos – apresentação de trabalho em grupo 

(  ) Sempre 

(  ) Sempre que necessário 

(  ) As vezes 

(  ) Raras vezes 

 
8 – O que você entende por ‘metodologias ativas’ de aprendizagem? Responda em 

poucas palavras: 

 

 

9 - Já participou de alguma capacitação de metodologias ativas de aprendizagem? 

(  ) Sim, mas não assimilei muito e não tenho clareza para utilizar 

(  ) Sim, e utilizo o que aprendi 

(  ) Nunca participei 
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10 – Para finalizar, deixe algum comentário, ou sugestão, que você perceba ser 

importante para auxiliar na melhoria de sua prática pedagógica 


