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Resumo: 

O ensino superior e a universidade existem para que os alunos aprendam conceitos, teorias; 

desenvolvam capacidades e habilidades de pensar e aprender, formem atitudes e valores e se 

realizem como profissionais e cidadãos. Para alcançar estes objetivos deve-se pensar na estreita 

relação entre o ensino e o trabalho docente realizado em sala de aula. Sabemos que o ingresso, 

da maioria dos professores, no exercício do magistério, tem-se dado de maneira circunstancial, 

ocorrendo mais como fruto de experiência profissional na área do conhecimento ou por escolha 

pessoal. Pensando nesta situação o estudo em questão verificou as metodologias utilizadas pelos 

docentes, dos cursos da área da saúde, de um Centro Universitário da Região Sul do Brasil , a 

fim de apresentar algumas contribuições didáticas e metodológicas para o desempenho do 

docente do ensino superior em saúde. Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa 

institucional denominada Formação Docente em Saúde, dos autores.  Consideramos que a 

situação de sala de aula é altamente complexa, envolvendo múltiplos aspectos e não sendo 

possível reduzi-la a poucas variáveis a considerar e trabalhar e os resultados do estudo podem 

trazer indicações práticas para melhorar o trabalho pedagógico. 
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Introdução 

O ensino de graduação, na saúde, acumulou uma tradição caracterizada por um formato centrado 

em conteúdos e numa pedagogia da transmissão, de desconexão entre núcleos temáticos; com 



7172 

 

excesso de carga horária para determinados conteúdos e baixa ou nula oferta de disciplinas 

optativas; de desvinculação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, predominando um formato 

enciclopédico e uma orientação pela doença e pela reabilitação. No âmbito das políticas 

educacionais, a graduação na área da saúde não tem tido uma orientação integradora entre ensino e 

trabalho, que esteja voltada para uma formação teórico-conceitual e metodológica que potencialize 

competências para a integralidade, onde se inclui o enfrentamento das necessidades de saúde da 

população e de desenvolvimento do sistema de saúde. 

O marco histórico do ensino formal das profissões de saúde, no Brasil, pode ser datado com a vinda 

da família real portuguesa, quando foram abertas, por Carta Régia, duas Escolas de Anatomia, 

Medicina e Cirurgia, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador, em 1808. Até o Brasil República, 

entretanto, era predominante a formação de práticos, prevalecendo a noção de que a formação 

profissional em saúde era obtida pela prática em laboratórios ou em serviços onde se prestasse 

aquela assistência, alvo da formação.  Em 1890, ainda sem a abertura de novas escolas médicas, foi 

fundada por Decreto Federal a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras ligada à 

necessidade de dispor de novos profissionais de saúde, capazes de enfrentar o quadro 

epidemiológico nacional, debelar as doenças transmissíveis e aplacar as mazelas das guerras 

(Ceccim,2004). 

A partir do século XX houve uma forte ascensão da saúde pública brasileira e a área da saúde 

percebe a relevância de debater a necessidade de profissionais, de escolas e de perfis de formação. 

De acordo com as demandas de reforma do sistema nacional de saúde, acentuou-se a defesa da 

expansão de escolas pelo poder público, a substituição do envio de estudantes para formação no 

exterior pela aprendizagem dos problemas nacionais de saúde e a contratação de professores 

estrangeiros para ensinar e criar novas escolas profissionais no país. 

O esforço de modificar a tendência liberal do Estado brasileiro em relação à educação superior nas 

profissões da saúde, regulamentar a educação formal e tornar científicas as formações superiores 

deu lugar, nos anos 1940, à introdução das recomendações do Relatório Flexner, naquela época 

comemorado como uma educação científica da saúde. Uma educação científica das profissões de 

saúde, segundo o Relatório, teria base biológica, seria orientada pela especialização e pela pesquisa 

experimental e estaria centrada no hospital. Essa educação científica em saúde foi adquirindo um 

caráter instrumental e de habilitação para fazeres profissionais recortados em ocupações, 

fragmentados em especialidades e centrados nas evidências de adoecimento diante do processo 

saúde-doença, em especial nas intervenções por procedimentos e mediante o uso de equipamentos, 

onde a saúde fica compreendida como ausência de doença. 

Uma educação de caráter instrumental e recortada passou a determinar conteúdos e uma forma de 

disponibilizá-los. Os conteúdos cristalizados em disciplinas fragmentadas, subdivididas em 
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ciências básicas e ciências clínicas, área biológica e área profissional, conhecimentos aplicados e 

conhecimentos reflexivos. Dessa concepção de formação decorreu uma prática pedagógica que 

tomou o acesso à informação como sinônimo de construção do conhecimento, embasada numa 

visão de corpo, saúde, doença e terapêutica reduzida, partida e, sobretudo, estática. Essa 

constatação foi perceptível por meio dos currículos que são organizados por conteúdos e estágios, 

onde os únicos fatores de aprendizagem são o contato com o professor em sala de aula, com os 

manuais de diagnóstico e de terapêutica, com o estudo programado e com os profissionais de 

serviço em campo de treinamento supervisionado. 

Iniciou-se, então, um interesse pelos aspectos pedagógicos do ensino na saúde, ao mesmo tempo 

em que a educação discutia a introdução das tecnologias de ensino aprendizagem (uso de técnicas e 

recursos de aparelhos para a prática didática), com vistas à modernização das escolas e do ensino e 

à construção de uma suposta didática aplicada às ciências da saúde. Na década de 1980, posições 

inovadoras e de crítica aos modelos profissionais, aos modelos assistenciais, aos modelos 

educacionais e aos modelos de desenvolvimento social reivindicaram novas experiências para a 

integração ensino-serviço que extrapolassem a aprendizagem em hospitais, valorizassem a 

aprendizagem em unidades básicas de saúde, e recuperassem, em alguma medida, a integralidade, 

de modo a incorporar mais intensamente os conteúdos das ciências sociais e humanas nas reformas 

curriculares. 

O início dos anos 2000 trouxe novidade à educação nacional: a ruptura com a noção de currículo 

mínimo para a organização dos cursos de graduação. Aprovadas entre 2001 e 2004, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em saúde afirmaram que a formação do 

profissional de saúde deve contemplar o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a 

atenção integral à saúde. Reafirmando a posição de orientação ao sistema de saúde vigente, 

algumas profissões destacaram o Sistema Único de Saúde.  

Para ser um profissional de saúde há necessidade do conhecimento científico e tecnológico, mas 

também de conhecimento de natureza humanística e social relativo ao processo de cuidar, de 

desenvolver projetos terapêuticos singulares, de formular e avaliar políticas e de coordenar e 

conduzir sistemas e serviços de saúde. O diploma em qualquer área da saúde não é suficiente para 

garantir a qualificação necessária, já que o conhecimento e a informação estão em permanente 

mudança e exigem atualização por parte do profissional.  

As metodologias de ensino devem ser priorizadas a partir de critérios que contemplem os fatores de 

exposição que estão proporcionando, considerando que não se aprende apenas por transmissão 

cognitiva. Para incorporarmos modos e perfis são necessárias exposições de si e o contato com a 

alteridade (o outro despertando diferença em-nós). A implicação dos estudantes revela-se 

determinante no seu protagonismo, a ser reconhecido e incentivado, inclusive na atuação junto ao 
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movimento estudantil. Enfim, projetos multiprofissionais, atuação docente multiprofissional em 

cada curso e ações multiprofissionais na pesquisa, extensão e campos de práticas precisam ser 

deliberadamente buscadas e prestigiadas. 

O papel das práticas educativas deve ser crítica e incisivamente revisto para que almeje a 

possibilidade de pertencer aos serviços/profissionais/estudantes a que se dirigem, de forma que os 

conhecimentos que veiculam alcancem significativo cruzamento entre os saberes formais previstos 

pelos estudiosos ou especialistas e os saberes operadores das realidades – detidos pelos 

profissionais em atuação – para que viabilizem auto-análise e principalmente autogestão. Os 

saberes formais devem estar implicados com movimentos de auto-análise e autogestão dos 

coletivos da realidade, pois são os atores do cotidiano que devem ser protagonistas da mudança de 

realidade desejada pelas práticas educativas. Estas continuam sendo objeto de reflexões teóricas e 

análises de práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior, seja porque novos paradigmas 

curriculares se apresentam para os cursos de graduação , seja porque adquirem força maior as 

chamadas metodologias ativas , seja porque a formação dos profissionais em nosso tempo passa a 

exigir um docente no ensino superior com outras atitudes, outras posturas e outras competências. 

Trabalhar com o conhecimento em nossa sociedade no ensino superior exige outras práticas 

docentes: pesquisar as novas informações, desenvolver criticidade frente à imensa quantidade de 

informações, comparar e analisar as informações procurando elaborar seu pensamento próprio, sua 

colaboração científica, sua posição de intelectual, apresentá-la a seus alunos juntamente com outros 

autores. Exige dominar e usar as tecnologias de informação e comunicação como novos caminhos e 

recursos de pesquisa, nova forma de estruturar e comunicar o pensamento. Trabalhar com a 

dimensão da interdisciplinaridade na área do conhecimento significa assumir uma nova visão da 

realidade e dos fenômenos num paradigma de conhecimento e de ciência que ultrapassa o modelo 

tradicional de se conhecer que é de forma disciplinar, e nos permite esperar a produção de um 

conhecimento científico novo a partir de duas ou mais diferentes áreas de conhecimento que se 

integram para tal. 

O processo de aprendizagem é retomado em sua amplitude contemplando a formação do homem e 

do cidadão em sua totalidade: inteligência, afetividade, habilidades humanas e profissionais, 

valores culturais, éticos, sociais, políticos, econômicos e transcendentais. Aprendizagem entende-se 

como um processo vital de crescimento e desenvolvimento, ao longo da vida (life long learning), 

com uma dimensão significativa que explicita o significado e importância do que se aprende, 

aprendizagem em tempos e espaços escolares e não escolares, aprendizagem em qualquer idade. 

Compreende-se, então, a aprendizagem como um processo de desenvolvimento da pessoa em sua 

totalidade compreendendo um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento afetivo-emocional, 

um desenvolvimento de habilidades e de atitudes e valores. Este cenário complexo nos faz pensar 

seriamente em mudanças imprescindíveis na formação pedagógica dos docentes do ensino superior 
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que têm a responsabilidade pela formação dos profissionais de nossa sociedade e em práticas 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento do processo de aprendizagem deles. Estas 

mudanças na formação e na prática pedagógicas para se concretizarem exigirão um trabalho de 

educação permanente e em serviço destes docentes para que possam criar estas atitudes 

diferenciadas e adequadas às novas exigências para a formação de profissionais. 

Os docentes da área da saúde devem se conscientizar da necessidade urgente de conhecer, entender 

e aplicar as tendências pedagógicas existentes. A partir desse conhecimento, somado à preocupação 

de adquirir sabedoria integrada ao perfil de educador com liderança e eficácia, mediante 

habilidades e competências necessárias, podemos pensar num processo ensino-aprendizagem 

humano e holístico, baseado em práticas morais e éticas. 

Tendo em vista o acima exposto, este estudo teve como objetivo a realização de um levantamento e 

análise documental das metodologias empregadas em sala de aula, dos docentes de três cursos da 

área da saúde (enfermagem, fisioterapia e nutrição) de um Centro Universitário da Região Sul do 

Brasil.  

 

Material e método 

Na pesquisa baseada em documentos, os dados a serem coletados, organizados e analisados, a fim 

de encaminhar uma questão de pesquisa e para serem utilizados como evidências de ideias e 

posições que o pesquisador estudará, já existem nos documentos disponíveis. Os tipos de texto 

utilizado na pesquisa documental incluem trabalhos teóricos, relatórios, ensaios, arquivos 

históricos, documentos legais, regulamentos, etc. 

Documento é a expressão de toda e qualquer manifestação humana, como por exemplo, objetos, 

paisagens, signos etc., além dos documentos escritos. No contexto da investigação educacional, os 

documentos são fontes de dados brutos para o investigador e, a sua análise implica em um conjunto 

de transformações, operações e verificações realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de 

lhes ser atribuído um significado relevante em relação ao problema de pesquisa. 

A pesquisa baseada em documentos serve também para construir interpretações, identificar 

significados através do processo analítico. A análise documental consiste em uma busca de 

identificações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse (Ludke e André 

1986).  

Neste estudo os documentos foram os Planos de Ensino das disciplinas específicas da formação 

profissional, dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, recortando o item “Metodologia 

de Ensino”. As informações foram compiladas em quadros a fim de podermos visualizar a 

frequência das metodologias de ensino propostas e declaradas pelos docentes na consecução de 

suas aulas. 
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Após a elaboração deste corpus foi realizada a análise, de acordo com a fundamentação teórica e 

epistemológica em relação ao emprego de metodologias de ensino na área da saúde.  

 

Resultado e discussão 

O processo ensino-aprendizagem é complexo, apresenta um caráter dinâmico e não acontece de 

forma linear como uma somatória de conteúdos acrescidos aos anteriormente estabelecidos. Exige 

ações direcionadas para que o discente aprofunde e amplie os significados elaborados mediante sua 

participação, enquanto requer do docente o exercício permanente do trabalho reflexivo, da 

disponibilidade para o acompanhamento, da pesquisa e do cuidado, que pressupõe a emergência de 

situações imprevistas e desconhecidas. O ato de ensinar-aprender deve ser um conjunto de 

atividades articuladas, nas quais esses diferentes atores compartilham, cada vez mais, parcelas de 

responsabilidade e comprometimento. 

As metodologias e as abordagens educacionais sofreram modificações profundas ao longo dos 

anos. Essas transformações até o momento atual são acompanhadas por uma reflexão a respeito dos 

vários problemas relacionados à política e ao sistema educacional em toda sua complexidade. 

Podemos verificar, no material utilizado para o estudo, que as metodologias utilizadas pelos 

docentes são as mais diversificadas. O modelo tradicional, da aula expositiva, apareceu em todos os 

Planos de Ensino, de todas as disciplinas, retratando a historicidade desta prática em sala de aula. 

Nesse sentido, comentamos que a pedagogia tradicional pode trazer repercussões no futuro 

profissional da saúde. Nesse sistema de ensino, as qualificações do professor estão num contexto 

fechado, onde há uma ação autoritária em sentido único, visando repasse de informações diretas, 

limitadas ao conhecimento do professor, obedecendo a programas e conteúdos definidos. O 

professor coloca-se, portanto, como o único responsável e indutor do conhecimento aplicado, sem 

feedback participativo. Como estratégia de ensino, o professor utiliza-se do recurso expositivo 

mediante um conteúdo programático imposto que não considera o contexto real do aluno e utiliza-

se do recurso de aulas teóricas-práticas que apenas permitem entender a teoria naquele momento, 

sem diferenciar, por raciocínio, outras situações. Enfim, há pouca correlação entre a teoria e a 

prática no contexto real da região onde o aluno está inserido. 

Embora criticamos esta posição, não podemos descartá-la como estratégia de ensino aprendizagem, 

uma vez que também devemos lembrar que os docentes, na maior parte, são profissionais em sua 

área de formação, sem formação didático-pedagógica para atuar em sala de aula, antes de se 

deparar enquanto professor do ensino superior. 

Também verificamos que a utilização de recursos de som e imagem e de ferramentas digitais ou de 

informática estão com muita frequência, declaradas como metodologia de ensino dos docentes: 
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filmes, documentários, data-show, slides, pesquisa na web, base de dados on-line, recursos 

multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. 

A partir da visão de mundo globalizado e comunicativo, ocorreram mudanças constantes na história 

da didática educativa, onde a mesma passou a necessitar de recursos que auxiliassem como 

ferramenta de estímulo no e do processo educacional passando a ser um diferencial no desenvolver 

das aulas e atividades curriculares. 

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, independente do 

espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço 

escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se 

aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis. Os sistemas tecnológicos, na 

sociedade contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da prática social de todos os 

cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que criam formas de organização e 

transformação de processos e procedimentos. O professor utilizando diferentes fontes de 

informação renova sua metodologia de ensino, buscando novos saberes, propiciando oportunidades 

de construção e conhecimentos por parte de seus alunos, a importância do uso da tecnologia e as 

mudanças que ocorrem.  É essencial preparar profissionais e torná-los capacitados para a prática de 

ensino. Além disso, o professor deve firmar objetivos claros ao utilizar novas tecnologias. Estar 

sempre atualizado é tornar relevante o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas, 

incluindo a Tecnologia da Informação, uma vez que alguns alunos conheçam mais a respeito do 

que o próprio professor. Almeida (2000) afirma que, mesmo o docente preparado para utilizar o 

computador para a construção do conhecimento é obrigado a questionar constantemente, pois com 

frequência se vê diante de um equipamento cujos recursos não consegue dominar em sua 

totalidade. Além disso, precisa compreender e investigar os temas ou questões que surgem no 

contexto e que se transformam em desafios para sua prática uma vez que nem sempre sã de seu 

domínio, tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto à estrutura. 

Nesse sentido, Freire apud. Plácido et. al. (2007) acredita que o educador não será capaz de ajudar 

o educando a superar a ignorância enquanto não superar a sua própria. Isto mostra que o professor 

deve estar sempre em busca do conhecimento, do saber; precisa estar em constante descoberta.  

Também encontramos nas metodologias expressas pelos docentes, a utilização de trabalhos em 

grupo, seminários, grupos de discussão, dramatização, oficinas, vivências, dinâmicas de grupo, 

entre outras formas de partilhar o conhecimento em sala de aula, a fim de construir habilidades e 

competências necessárias à formação do profissional de saúde.  

Quando pensamos na aprendizagem de habilidades e competências rapidamente nos damos conta 

de que atendemos a esta área com as práticas profissionais e estágios que fazem parte do currículo. 

Caberia, sem dúvida, uma avaliação de como as práticas profissionais e os estágios são trabalhados 
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como situações de aprendizagem ou como espaços de prestação de serviço dos quais se espera que 

ensinem por eles mesmos, sem outros cuidados. A interdisciplinaridade é nova modalidade de 

atuação científica e profissional que exige, em primeiro lugar, de todo profissional uma abertura 

para superar um paradigma até agora profundamente enraizado em todos nós que é o modelo 

disciplinar de aprendizagem; nosso trabalho árduo e diário, em nossa profissão, exige um exercício 

contínuo de compreender o mundo, a sociedade, os avanços tecnológicos, os novos problemas de 

uma forma para além da disciplinaridade. 

Por fim, encontramos, em algumas disciplinas teórico-práticas, a utilização de estudo de caso e a 

informação de que estes estão sendo trabalhados a partir de duas metodologias mais atuais: a 

problematização e a aprendizagem baseada em problemas. Estas também denominadas de 

metodologias ativas de aprendizagem. 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o 

objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, 

relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao 

contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de 

solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Ao perceber que a nova 

aprendizagem é um instrumento necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e 

caminhos, esse poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de 

decisões. 

A inovação da formação de profissionais da saúde através das pedagogias críticas A educação 

crítica tem como princípio norteador a transformação social, econômica e política, visando superar 

as desigualdades sociais. Entre diversas correntes educacionais baseadas em teorias críticas, tem-se 

confirmado no meio educacional de nosso país, a “pedagogia libertadora” ou “pedagogia da 

problematização”, defendida por educadores de orientação marxista6. Algumas escolas da área da 

saúde têm adotado em seus currículos o aprendizado baseado em problemas (ABP) – Problem-

based Learning (PBL). As duas propostas trabalham intencionalmente com problemas para o 

desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender. Os problemas obtidos pela observação da 

realidade são manifestados no ambiente de estudo pelos alunos e professores com todas as suas 

contradições, expondo o caráter fortemente político do trabalho pedagógico na problematização, 

evidenciando uma postura crítica de educação.  

Nesse caso, educação e investigação temática aparecem como momentos de um mesmo processo, e 

o conteúdo é explorado de forma dinâmica e construtiva; não é uma realidade estática, mas em 

transformação, com todas as suas implicações problematizadoras. Nesse contexto os desafios 

cognitivos são permanentes tanto para estudantes e professores. Dessa forma, essa metodologia 

pedagógica é também uma das manifestações do construtivismo na educação, marcada pela 
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dimensão política da educação, além de ser comprometida com uma visão crítica da relação 

educação e sociedade. Promove uma profunda transformação social, mediante a conscientização de 

direitos e deveres do cidadão, com base numa educação libertadora, emancipatória e 

transformadora das práticas sociais. 

Na literatura identificamos duas propostas na dimensão problematizadora do processo ensino-

aprendizagem: a Pedagogia da Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

A Problematização encontra nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção crítica na 

realidade para dela retirar os elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. No 

movimento ação-reflexão-ação são elaborados os conhecimentos, considerando a rede de 

determinantes contextuais, as implicações pessoais e as interações entre os diferentes sujeitos que 

aprendem e ensinam. Bordenave & Pereira, construindo um modelo da Problematização, 

consolidaram, com a proposição de Carlos Maguerez, o chamado Método do Arco: observação da 

realidade (construção do problema) →identificação dos pontos chave → teorização à hipóteses de 

solução → aplicação à realidade. 

Inovação educativa exige que haja novos patamares de organização e produção do conhecimento, 

conectados com os desafios da prática e com as lutas que emergem nos diferentes campos sociais. 

No caso da saúde, a implementação dos serviços públicos de assistência á saúde da população e as 

novas orientações curriculares para os cursos de graduação, dentre outros movimentos, 

contribuíram para criação de um contexto facilitador e atento às inovações. 

 

 

 

 

Considerações finais 

O processo educativo é, sobretudo, uma relação entre seres humanos. Relação que está permeada 

pelo conjunto de valores, práticas sociais, costumes e tradições que fazem parte da formação 

cultural pré-escolar de cada sujeito envolvido neste processo. Em outras palavras, docentes e 

discentes não deixam de ser quem são ao entrarem na sala de aula e em função disso é que 

aparecerão as diferenças que, se bem aproveitadas, podem resultar em mais produtividade no 

processo educativo ou, então, em obstáculo. 

O  ensino em saúde, processo de natureza multidisciplinar, tem por objetivo a organização de um 

sistema de relações nas dimensões do conhecimento, de habilidades e de atitudes, de tal modo 

que favoreça, ao máximo, o processo ensinoaprendizagem, exigindo, para seu desenvolvimento, 
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um planejamento que concretize objetivos em propostas viáveis. A compreensão da função docente 

como mediadora das relações com o objeto de conhecimento permite-nos reconhecer sua 

complexidade, à medida que interagem diferentes projetos de aprendizagem. 

Nesse sentido, impõem-se os seguintes desafios para o professor: investir em situações que sejam 

favorecedoras da aprendizagem significativa, implicando valorização do conhecimento prévio dos 

alunos; relacionar os conteúdos com a prática profissional; articular os conteúdos trabalhados 

com as outras disciplinas; e avaliar a possibilidade de aplicação das informações abordadas Alguns 

dilemas e aspectos negativos que devem ser reavaliados na prática pedagógica da estrutura 

curricular tradicional: Ensino fragmentado: cada professor se preocupa em ministrar sua aula, às 

vezes obedecendo ao conteúdo programático, outras dando ênfase à sua própria realidade de 

atuação no mercado, que pode não estar relacionada com o conteúdo programático proposto. Neste 

caso não há integração entre teoria e prática, não há interdisciplinaridade entre professores, não há 

estímulo crítico, 

científico e nem facilitador sobre aprender a aprender no processo. Abordagem centralizada no 

professor: inibe interações entre o professor e os alunos, instituindo uma relação de autoritarismo 

em sala de aula, aplicando um aprendizado baseado em memorização sem aplicação prática, fora da 

realidade do processo saúde-doença. Utilização de recursos tecnológicos, mas sem planejamento 

e preparação adequada: aplicação de recursos modernos mas não adequados ao conteúdo 

aplicado, sem criatividade nem participação ativa dos alunos em sala, de forma que a abordagem 

mantém-se centralizada na figura do professor, mediante a preleção unilateral e pouco assimilada. 

Maior ênfase nas aulas teóricas em relação às aulas práticas: o aluno fica dividido entre ser 

avaliado pela teoria ou pelas ações na prática. Muitas vezes, na ausência da prática, o aluno estuda 

e memoriza um conhecimento teórico que não será aplicado na prática. Por outro lado, algumas 

instituições aplicam atividades complementares aos alunos em estágio, como forma de compensar a 

carga horária, que na realidade não corresponde ao aprendizado prático que é preconizado nesta 

fase curricular. Relações preferenciais entre professor e determinados alunos: é comum o 

professor dar mais atenção e ser mais solícito ao aluno que tem mais facilidade de aprender, em 

relação àquele que questiona mais e está sempre falando que não entendeu. O educador não 

percebe que sua prática pedagógica está beneficiando apenas um pequeno grupo, em detrimento de 

outros que necessitam de didática diferenciada ou mais adequada à realidade atual de ensino. 

Shulman (1987) discursa sobre quais qualidades e profundidade de compressão, habilidades e 

capacidades, traços e sensibilidades transformam uma pessoa em um professor competente e define 

isto como “conhecimento base” para a docência. Segundo ele, são sete, no mínimo, as categorias da 

base de conhecimentos do professor: 1) conhecimento do conteúdo; 2) conhecimento pedagógico 

(conhecimento didático geral), tendo em conta, especialmente, aqueles princípios e estratégias 
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gerais de condução e organização da aula, que transcendem o âmbito da disciplina; 3) 

conhecimento do currículum, considerado como um especial domínio dos materiais e os programas 

que servem como “ferramentas para o ofício” do docente; 4) conhecimento dos alunos e da 

aprendizagem; 5) conhecimento dos contextos educativos, que abarca desde o funcionamento do 

grupo ou da aula, a gestão e financiamento dos distritos escolares, até o caráter das comunidades e 

culturas; 6) conhecimento didático do conteúdo, destinado a essa especial amalgama entre matéria 

e pedagogia, que constitui uma esfera exclusiva dos professores, sua própria forma particular de 

compreensão profissional; 7) conhecimento dos objetivos, as finalidades e os valores educativos, e 

de seus fundamentos filosófIcos e históricos. 

A formação de profissionais da saúde geralmente é caracterizada por uma formação disciplinar, 

com abordagem centrada na doença e na aplicação da técnica para a resolução de problemas 

pontuais. Segundo Santomé (1998), esse tipo de formação segue modelos curriculares que não 

valorizam e não estimulam a capacidade crítica, reflexiva, e considera os condicionantes sociais 

como secundários para o processo de formação.  

Em conformidade com esse posicionamento, Schön (2000) entende que, no ensino normativo, a 

prática vem posterior à teoria, com objetivo de aplicar técnicas ensinadas durante o curso. O autor 

complementa que essa formação inibe o talento criativo dos estudantes, treinando-os como 

técnicos, com menos capacidade de reflexão na e sobre a ação. Perante as novas propostas de 

formação profissional, os professores graduados em modelos formativos disciplinares deparam-se 

com a docência e assumem o desafio de transpor sua formação inicial de profissional da saúde para 

uma formação docente que proporcione um visão de mundo mais humana e integral. Além das 

especificidades da profissão que é inerente a formação profissional do bacharel, os professores 

tomam para si a responsabilidade de formar profissionais éticos e cidadãos, com atitudes, 

habilidades e competências voltadas ao exercício profissional que possibilite o raciocínio lógico de 

acordo com cada situação e com cada indivíduo. Neste momento, os professores começam a se dar 

conta da docência superior como uma possibilidade de profissionalização, apesar de que ainda não 

tenham consciência de que irão dedicar-se a este nível de ensino. Este período constitui-se como 

um marco na formação inicial do professor, pois é a partir dele que os docentes entram em contato 

com a dinâmica educativa. 

Neste sentido, entende-se que há a necessidade de uma reformulação constante dos conteúdos e dos 

métodos a serem utilizados ao longo do processo de formação de professores, de tal forma que se 

considere os conhecimentos, as inquietações, as condições e motivações dos próprios licenciandos 

para que possam construir junto com os futuros alunos, experiências significativas. É preciso, 

também, que os futuros professores tenham uma formação orientada por situações significativas de 

ensino-aprendizagem. 
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A prática docente, quando construída e refletida, gera sentidos e significados próprios, pois 

mobiliza saberes reafirmando ou [re]-significando o papel do professor como mediador do processo 

de construção do conhecimento. A atividade docente precisa ser entendida como uma prática 

construída 

diariamente, na interação com os sujeitos e com o meio, articulada ao projeto formador. O 

professor precisa estabelecer uma relação que permita a transparência do processo, significando 

aprendizado no seu fazer pedagógico. 
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Título: 

Modelo de formación para emprendedores sociales basado en competencias 
Autor/a (es/as):  

Herrero, Visitación Pereda [Universidad de Deusto. Facultad de Psicología y Educación] 

Resumo: 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar el proyecto “Modelo de Formación para 

emprendedores sociales basado en competencias”, llevado a cabo en la Universidad de Deusto 

durante el curso 2010.11, por el Equipo Innova. 

En la sociedad del conocimiento, en la que estamos sujetos a un continuo y trepidante cambio, 

el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en una de las principales preocupaciones y 

responsabilidades asumidas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dicho 

aprendizaje pasa a ser todo un reto y un desafío para las Universidades (ULLL), siendo 

considerado una necesidad, tanto para el desarrollo económico, como para el social y cultural. 

Las oportunidades de formación ofertadas por las instituciones de educación superior han de ir 

más allá de las titulaciones de grado, postgrado y doctorado. 

El proyecto presentado hace referencia a un modelo de formación piloto, en el que participaron 

26 personas de diferentes asociaciones y fundaciones. Su objetivo principal fue investigar cómo 

la Universidad puede colaborar con las organizaciones y agentes del entorno en la estimulación 

del desarrollo sostenible y la cohesión social, a través del diseño, implementación y evaluación 

de un modelo de formación de emprendedores sociales basado en competencias. Se adopta, por 

un lado, un enfoque “no empresarial” (non business focus) y, por otro, de emprendizaje social, 

de promoción del desarrollo social. Se consideró que eran necesarias nuevas respuestas en esta 

línea, ya que las existentes suelen estar orientadas hacia fines competitivos y de crecimiento 


