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RESUMO 

 

Nos dias atuais, há uma grande preocupação no ensino superior quanto à busca de 
formação continuada dos docentes a fim de conduzi-los a refletirem sobre as suas 
formas de “ensinar” e que propicie, efetivamente, a aprendizagem de seus 
estudantes. Nesse sentido, ao analisar as diferentes graduações em saúde, o 
cenário ainda pode ser bem interessante, pois os docentes que aí atuam advêm de 
cursos de bacharelado cujos componentes curriculares talvez não ofereçam, 
especificamente, conhecimentos pedagógicos, uma vez que o foco esteja em formar 
para o exercício profissional em instituições de saúde e não na educação. Diante 
disso, a pesquisa objetivou estudar qual o sentido que os Profissionais da Saúde 
têm em relação a sua formação e atuação, bem como os desafios enfrentados por 
eles em sua prática diária como docente. Para a realização da pesquisa, adotaram-
se os procedimentos técnicos de pesquisa de campo exploratória com abordagem 
qualitativa realizada por meio do seguinte instrumento de pesquisa: aplicação de 
questionários semiestruturados a 33 profissionais na função de professor dos 
Cursos da Saúde em 03 Instituições de Ensino Superior. Os dados foram tratados 
através da análise de conteúdos preconizada por Bardin (2016) em seus estudos. 
Os resultados produzidos, a partir desta pesquisa, apontaram que boa parte dos 
profissionais bacharéis, que atua na função de professor, não possui licenciatura, 
complementação pedagógica e especialização em docência no ensino superior. 
Para muitos destes, há a crença de que o conhecimento técnico seja suficiente para 
ensinar, utilizando, assim, suas habilidades e experiências para promover o ensino 
de seus alunos. Espera-se que, com os frutos obtidos por esta pesquisa juntamente 
com seu aporte teórico, este estudo contribua para o desenvolvimento de políticas 
de implementação de cursos de complementação pedagógica voltados, 
especificamente, aos bacharéis, frente ao evidenciado neste trabalho científico, 
suprindo, assim, a necessidade dos alunos e de toda sociedade. 

 

Palavras-chaves: Ensino, Formação Docente, Bacharel em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, there is a great concern in higher education in seeking continuous 
training for teachers that lead them to reflect their ways of “teaching”, effectively 
providing the learning of their students. In this sense, when analyzing the different 
degrees in health, the scenario can still be quite interesting, since the professors who 
work in these courses come from bachelor's degrees, there may not be curricular 
components specifically of pedagogical knowledge, as the focus is on training for 
professional practice in health institutions and not education. Therefore, the research 
aimed to study what the meaning that Health Professionals have in relation to their 
training and performance as well as the challenges faced by them in their daily 
practice as a teacher. To carry out the research, he adopted the technical procedures 
of exploratory field research with a qualitative approach carried out using the 
following research instrument: application of semi-structured questionnaires to 33 
professionals in the role of professor of Health Courses in 03 Higher Education 
Institutions. The data were treated through the content analysis recommended by 
Bardin (2016) in his studies. The results produced from this research, pointed out 
that a good part of the professionals with bachelor's degrees who work as teachers, 
do not have a degree, pedagogical complementation and specialization in teaching in 
higher education. For many of these, there is a belief that technical knowledge is 
sufficient to teach, thus using their skills and experiences to promote the teaching of 
their students. It is expected that with the fruits obtained through this research and its 
theoretical contribution, they will contribute to the development of policies for the 
implementation of pedagogical complementation courses, specifically aimed at 
bachelors, in face of what is evidenced in this scientific work, meeting the needs of 
students and the whole society. 
 
Keywords: Teaching, Teacher Education, Bachelor of Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

As rápidas transformações existentes atualmente no mercado do trabalho, o 

avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os meios de informação e 

comunicação atuam com bastante força nos espaços de formação docente, 

aumentando os desafios para transformar as práticas e culturas tradicionais e 

burocráticas presentes nesses locais. Além do mais, o papel do docente como 

transmissor de informações atualizadas está no seu limite, uma vez que, 

diariamente, ele é surpreendido com novas informações de que dispõem os seus 

alunos (MASSETO, 2003). 

Dessa forma, podemos dizer que a formação docente é uma temática 

presumidamente relevante para a educação, em todos os níveis e modalidades, pois 

o êxito no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes é a finalidade de toda 

proposta educativa. Também é inegável que, nos últimos anos, o ensino superior 

tem vivenciado um processo de democratização, a qual se evidencia por maior 

acesso de estudantes a este nível de ensino, embora a permanência e o sucesso 

deles estudantes possam ser afetados pela dificuldade de formação continuada dos 

docentes que atuam nestes cursos.  

Dessa maneira, há uma grande preocupação no ensino superior em buscar 

formação continuada dos docentes, que os conduzam a refletir sobre as suas formas 

de “ensinar” a fim de que venham propiciar, efetivamente, a aprendizagem de seus 

estudantes, pois, de acordo com Nóvoa (1995), é de fundamental importância que o 

docente conheça, pesquise e atualize a sua profissão, de forma reflexiva. 

Ademais, as instituições de ensino superior são avaliadas por diferentes 

instrumentos realizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), sendo o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) um 

destes, o qual utiliza diferentes dimensões para avaliar a qualidade de ensino dos 

Cursos Superiores e uma das dimensões é a formação ou titulação dos docentes 

que atuam nos cursos (GOUVEIA et. al, 2005). 

 Nesta direção, Pimenta e Anastasiou (2002) destacam que é preciso 

considerar a importância nos processos de formação de professores: 1) dos saberes 

das áreas de conhecimento (domínio de conteúdos que se pretende ensinar), pois, 

segundo as autoras, ninguém ensina o que não sabe; 2) dos saberes pedagógicos, 
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porque o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções de 

sentido na formação do humano; 3) dos saberes didáticos, que tratam da articulação 

da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações 

contextualizadas e 4) dos saberes da experiência do sujeito professor, que dizem 

sobre o modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida. 

Extrai-se do pensamento das autoras supracitadas que a ausência de 

saberes pedagógicos, por parte dos professores universitários, limita a ação docente 

e causa transtornos de naturezas variadas ao processo de ensinar e aprender.  

Nesse sentido, ao analisar as diferentes graduações em saúde, o cenário 

ainda pode ser mais preocupante, pois tais docentes advêm de cursos de 

bacharelado nos quais não há componentes curriculares especificamente de 

conhecimentos pedagógicos, uma vez que o foco está em formar para o exercício 

profissional em instituições de saúde e não na educação. 

Neste contexto, este trabalho coloca como problema de pesquisa: investigar a 

Formação Acadêmica dos Docentes dos Cursos da Saúde e, para tanto, levanta os 

seguintes questionamentos: Os docentes da saúde possuem formação pedagógica? 

Quais são seus anseios e principais desafios dentro da profissão docente? 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo principal estudar qual o 

sentido que o profissional da saúde tem em relação à sua formação, atuação, bem 

como mapear os desafios enfrentados por eles em sua prática diária como docente. 

Assim sendo, para melhor compreensão, apresentamos o trabalho de 

pesquisa organizado em três capítulos, sendo o primeiro intitulado: “A Trajetória da 

Educação Escolar e o Ensino no Brasil e a Formação Docente” que expõe a 

fundamentação teórica embasada, sobretudo, nos estudos de Bortolanza (2017), 

Filho (2010), Nóvoa (2009), Anastasiou e Alves (2005), Pimenta; Anastasiou (2005), 

Soares (2002), Masetto (2003) e Romanelli (1996), entre outros.  

No capítulo dois, apontamos os caminhos da pesquisa, descrevendo a 

metodologia empregada, especificando as etapas de sua realização, bem como os 

instrumentos e técnicas de pesquisa utilizada e, por fim, no capítulo três, intitulado: 

Análise e Discussão, os dados coletados, apresentados e discutidos à luz da 

literatura que embasou a pesquisa; a seguir, as Considerações Finais. 
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Situando o pesquisador na pesquisa1. 

 

Sou fisioterapeuta desde 2011, graduado no interior do Estado de São Paulo, 

na cidade de Fernandópolis – SP, pela Fundação Educacional de Fernandópolis. 

Desde a graduação, já admirava meus professores e percebia que, no futuro, 

gostaria de ser professor. Com o passar dos anos, pude atuar na função de 

fisioterapeuta, ingressei no Aprimoramento Hospitalar no Hospital de Base de São 

José do Rio Preto – SP, em 2013, onde aprendi muitas técnicas e habilidades da 

função de fisioterapeuta e, nessa oportunidade, também pude me especializar em 

Fisioterapia Cardiorrespiratória pela Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto – SP. 

Estes conhecimentos me possibilitaram ingressar na função de professor em 

2015, em uma Instituição Superior Privada na cidade de Primavera do Leste – MT, 

06 meses após ter assumido o concurso público nessa cidade. De imediato, fui 

designado a ministrar aulas específicas no curso de Fisioterapia e outros cursos da 

saúde, e, após 06 meses, também iniciei a supervisão de estágios em diversas 

áreas específicas da Fisioterapia.  

Desde a graduação, observava que, para ser professor, necessitaria de uma 

formação voltada para a docência, pois imaginava que contribuir na formação do ser 

humano seria uma atividade desafiadora. Na experiência em sala de aula, pude 

confirmar o quanto desafiador era trabalhar com a formação das pessoas, por ser 

necessário não somente trabalhar as técnicas, mas também desenvolver o lado 

humano e ético desses futuros profissionais; assim, sentia que precisava buscar 

novos caminhos para me nortearem quanto à formação desses alunos.  

Desta forma, em 2017, ao ser informado sobre o Mestrado em Ensino da 

Universidade de Cuiabá, ingressei como aluno especial, cursando disciplinas 

relacionadas à pedagogia e didática. Assim, ao aprofundar mais sobre o ser 

professor e os caminhos para a aprendizagem, aumentou meu desejo em continuar 

como aluno regular. Em 2018, ao realizar o processo seletivo e ser aprovado, 

iniciou-se uma conversa com minha orientadora do Mestrado, Profa. Dra. Cilene 

Maria Lima Antunes Maciel e percebemos que seria possível investigar sobre a 

                                                           
1 Neste subitem, será empregada a 1ª pessoa do singular, por se referir ao trajeto profissional do 

mestrando. 
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questão desta pesquisa e pude explorar um pouco mais sobre esta temática tão 

relevante. 

A experiência construída como professor e como aluno do Mestrado em 

Ensino oportunizou-me observar o quão importante seria o desenvolvimento do 

estudo com os profissionais bacharéis que atuam na função de professor, a fim de 

verificar sua formação inicial e continuada, seus agrados, desagrados e, em 

especial, os desafios como professor. Enquanto pesquisava, pude considerar a 

relevância desta pesquisa e o quanto poderia contribuir com esses profissionais, 

com os alunos e com a sociedade.  
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1. A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL E A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Neste capítulo, apresentamos um panorama da educação brasileira e o 

reflexo desta sobre a formação docente, a fim de que possamos compreender como 

esses elementos factuais têm influência no modelo de ensino e formação do 

professor. 

Silva (2010), em suas pesquisas, demonstra que, desde os primórdios, entre 

os anos de 1554 a 1759, no período colonial, a educação escolar no Brasil foi elitista 

e excludente e isto fica visível na ação dos jesuítas que tinham um ensino 

doutrinário apoiado na missão de propagar a fé cristã.  

Na visão de Filho (2010), era uma educação elementar catequista, fazendo 

com que, pouco a pouco, surgissem os primeiros educadores cristãos. Assim, os 

jesuítas faziam uso de um modelo dotado de verdades e tinham como objetivo a 

formação do homem perfeito, do bom cristão, sem terem a preocupação com a 

conscientização dos seus alunos através da educação. 

Fica evidente que, desde seu início, o objetivo da educação no Brasil era para 

fins religiosos, doutrinários e normatizadores, não havendo atenção real em educar 

pessoas para que desenvolvessem uma aprendizagem significativa. 

Além disso, de acordo com Anastasiou e Alves (2005), o ensinar daquela 

época ainda está muito presente nos dias de hoje, pois o professor ainda faz uso de 

técnicas expositivas e oratórias, dotadas de “verdades” e o aluno ouve, anota e 

memoriza a fim de, posteriormente, preparar-se para a prova.  

Também Masseto (2003), a respeito dessa temática, ressalta que a docência 

universitária ainda prioriza um modelo de ensino em que as disciplinas continuam 

sendo conteudistas, técnicas e profissionalizantes; dessa forma, acaba-se 

negligenciando o potencial interdisciplinar dos assuntos e, até mesmo, a inserção de 

temas transversais. 

Com efeito, de acordo com Soares (2002), o contexto histórico nos demonstra 

que a educação tinha como objetivo suprir a demanda, a partir de um formato de 

educação profissionalizante, atingindo novamente a elite e com a finalidade de 

impulsionar a economia, não havendo muitas mudanças com a chegada da família 

Real. 
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Ademais se observa que o interesse do Estado, em beneficiar a elite, era 

visível e havia um forte desejo técnico, não contribuindo para a formação docente, 

para a didática e a pedagogia, ou seja, não se importando com a carreira desse 

docente, fato que se reflete ainda nos dias atuais. 

Na opinião de Masseto (2003), o fracasso da educação escolar vem desde os 

seus primórdios, dada a escassez de professores, pois eles foram substituídos por 

advogados, médicos, engenheiros, dentre outros, sem qualquer conhecimento 

pedagógico, somente com habilidades técnicas em suas respectivas áreas, 

contribuindo para o modelo profissionalizante, imediatista e conteudista voltado 

somente à especialidade. 

Nascimento nos traz a discussão de que: 

 

O reconhecimento identitário da profissão docente do bacharel é uma das 
questões que merece um olhar cuidadoso, diante do fato de que, em muitos 
casos, são profissionais que exercem funções variadas áreas de atuação de 
competência exclusiva, que por um ou outro motivo ingressam na sala de 
aula, e reconhecem-se, primeiramente, como juízes, médicos, enfermeiros, 
assessores, advogados. A profissão docente torna-se acessória, seja para 
complemento salarial, seja para satisfação pessoal ou mesmo status social. 
Diante desse fato, a busca por conhecimentos pedagógicos também se torna 
secundária. (2015, p.7).  
  

 É importante aqui destacar que a desvalorização docente, atualmente, vem 

passando por desafios importantes em sua prática, podendo refletir no aprendizado 

do aluno. Desta forma, Lucyk e Graupmann (2017) expõem que o professor vem 

sofrendo desprestígios no tocante a difíceis condições de trabalho (infraestrutura e 

materiais didáticos); financeiros, necessitando trabalhar por longas jornadas e 

incessantemente, para poder obter remuneração digna, o que influencia na 

preparação de suas aulas e no processo de ensino-aprendizagem do aluno.  

 Desta forma, as autoras acima ainda pontuam que o reflexo é observado 

também na formação continuada desses docentes, haja vista que os mesmos 

dificilmente conseguirão realizar cursos voltados à docência, pela falta de tempo ou 

dinheiro. 

 Observa-se, também, que, pela desvalorização financeira, muitos bacharéis 

acabam interessando-se em atuar também nas suas áreas de formação inicial, 

podendo ser mais rentável operar em diversas profissões. Dessa forma, o 

investimento em formação continuada, provavelmente, será direcionado para a área 
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específica do bacharelado, influenciando na qualidade de novos profissionais que 

atuarão na profissão de professor. 

 

1.1. A Origem da Universidade e a Evolução para o Ensino Contemporâneo 

 

Para os autores Filho (2010) e Bortolanza (2017), sob a perspectiva de uma 

ordem cronológica, observam-se marcas e registros da origem da universidade na 

Grécia 387 anos a.C., sendo que, por ser o berço de nossa civilização, considera-se 

muito a contribuição dos gregos na área educacional, pela prevalência dos 

ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Ainda para Bortolanza (2017), na Europa, as universidades eram importantes 

estratégias de apoio político, pelos papas e príncipes. Assim, na América, as 

primeiras universidades foram implantadas no início do ano de 1500, sendo a 

Universidade Nacional de San Marcos, do Peru, a pioneira.  

Houve muita resistência de Portugal e de brasileiros que achavam 

desnecessária a criação de universidades no Brasil. Porém, ainda no século XIX, as 

classes dominantes estavam tendo dificuldades em estudar nas universidades 

europeias e isso acabou por impulsionar o Ensino Superior no Brasil, com vista a 

atender aos interesses da aristocracia do país e à manutenção do poder (SOARES, 

2002; BORTOLANZA, 2017). 

Com a chegada da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, 

começaram a surgir os primeiros cursos superiores e as primeiras escolas médicas 

nos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro (MASSETO, 2003).  

 Assim sendo, o ensino superior no Brasil nasceu ainda no período colonial, 

com a criação de escolas superiores especializadas, cujos modelos se 

assemelhavam às escolas da Metrópole Portuguesa. Nesse sentido, os cursos de 

Medicina, Direito e Politécnica foram os primeiros a serem ofertados, refletindo um 

modelo de ensino tecnicista para atender à classe social dominante, localizada em 

cidades estratégicas e de acesso profissional bastante elitista (SOARES, 2002). 

Ainda conforme Soares (2002), logo a partir da Proclamação da 

Independência em 1822, houve um significativo crescimento de escolas superiores 

no Brasil, com um modelo voltado para a formação profissional. Em seguida, em 

1889, inicia-se o período da República Velha, quando foram criadas 27 escolas 

superiores, sendo um período em que muitas reformas educacionais ocorreram.  
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Efetivamente, no dizer de Soares (2002), a primeira universidade brasileira foi 

criada em 1920, no Rio de Janeiro, reunindo, administrativamente, Faculdades 

profissionais pré-existentes, sem, contudo, oferecer uma alternativa diferenciada do 

sistema: ela era mais voltada ao ensino do que à pesquisa, elitista, conservando a 

orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das faculdades. 

De acordo com Masseto (2003), com o surgimento da Universidade de São 

Paulo (USP) em 1930, buscou-se modificar o modelo de ensino com enfoque na 

aprendizagem de diversas áreas de saberes e de pesquisa. Assim, o aluno 

ingressava na universidade e, nos seus primeiros dois anos, adquiria o 

conhecimento da realidade brasileira, de modo crítico e científico; após, ele seguiria 

sua área de interesse.  

Para o autor, o ensino era baseado na troca de saberes e discussões de 

resultados; entretanto, esse modelo acaba sendo extinto em 1938 por forças 

internas e externas à universidade, mas o método iniciado na USP perpetua-se até 

os dias atuais e reflete em outras instituições de ensino, contribuindo para a 

formação de mestres, doutores e pós-doutores brasileiros (MASSETO, 2003). 

Conforme Soares (2002), em 1964, por intermédio dos governos militares, 

houve a expansão das universidades privadas e, em contrapartida, as universidades 

públicas, consideradas centros de subversão, sofreram um processo de “limpeza 

ideológica” por meio das cassações de professores. 

Romanelli (1996) chama a atenção para o fato de que a educação brasileira 

sempre foi atrelada ao desenvolvimento e aos interesses econômicos, sendo 

marcada por profundos desníveis, imersos ao contexto social. Na visão da autora, o 

sistema arcaico de ensino, seletivo e aristocrático, acaba se tornando um obstáculo 

ao sistema econômico o qual passa a pressionar o sistema educacional, no sentido 

de renovar-se. 

Silva (2010) e Soares (2002) corroboram ao destacar que, no início do século 

XX, o crescimento das cidades, industrialização e a urbanização pressionaram pelo 

aumento de vagas no ensino superior, evoluindo, assim, para a expansão do setor 

privado, criando inúmeras faculdades nos Estados mais desenvolvidos e periferias 

das grandes cidades, sendo que, em 1980, 86% das instituições privadas já 

contavam com inúmeros alunos matriculados.  

Conforme Soares (2002), a Constituição Brasileira de 1988 foi um forte marco 

para os interesses da educação pública, mesmo com oposições de grupos 
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privatistas, na qual foi estabelecido o mínimo de 18% da receita anual da 

arrecadação da União para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, a 

gratuidade do ensino público, o incentivo à pesquisa e extensão em nível 

universitário e a autonomia das universidades. 

 Após a promulgação da Constituição Federal e amplos debates, foi aprovada 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no final do ano de 1996, 

sob o n° 9.394/96, com diversas regras e processos regulatórios e sistemáticos. 

Conforme o artigo 2º desta legislação:  

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LEI 9394, 1996). 
 

Fica evidente que a LDB 9394/96 trouxe muitos avanços e, dentre os quais, 

ressaltamos a garantia do ensino público gratuito e obrigatório para a Educação 

Básica e, no Ensino Superior, a garantia da coexistência do ensino público e 

privado, melhorando o acesso dos jovens aos cursos de graduação. 

De acordo com Filho (2010), vivenciaram-se inúmeras mudanças com o 

avanço das tecnologias, comunicação e informação, fazendo com que se 

repensassem as práticas pedagógicas as quais, ligadas às práticas sociais, não 

ficaram imunes a toda esta transformação chamada de terceira revolução industrial. 

 

1.2. O Bacharel em Saúde na Função de Professor 

  

 Neste momento, daremos enfoque à problemática central da pesquisa, 

buscando, através dos teóricos, ampliar o conhecimento sobre a atuação do 

bacharel na função de professor e dando foco à formação pedagógica como parte 

principal do processo de ensino/aprendizagem. 

 Desde seu início e nas décadas posteriores, as Faculdades que se criaram e 

se instalaram no Brasil organizaram-se diretamente para a formação de profissionais 

que exerceriam determinada profissão (MASSETO, 2003). Nos dizeres do autor, os 

currículos eram seriados, os programas fechados com disciplinas para o exercício 

imediato na profissão as quais tinham como objetivo procurar formar profissionais 

competentes em determinadas especialidades. 



21 
 

 Sabe-se que, dentro da graduação de um profissional bacharel, é de suma 

importância que o mesmo aprenda as técnicas para o trabalho. Desta forma, deve 

compreender satisfatoriamente o que é ensinado pelo seu professor que, na grande 

maioria das vezes, é bacharel e não possui formação profissional para a docência, 

dificultando o processo de ensino/aprendizagem. 

 Além disso, é primordial compreendermos que a docência não se dá de forma 

mecanizada, não sendo transferência de conhecimentos. O termo docência origina-

se do termo latino docere, conceito de ensinar, complementado a discere, sentido 

relacionado ao aprender; assim, ensinar e aprender são conceitos interdependentes. 

(SOARES E CUNHA, 2010). 

 Sendo assim, entende-se a docência como um trabalho voltado à 

aprendizagem, cujas escolhas sobre métodos, técnicas e procedimentos de como 

ensinar são ações intencionais e exigem reflexão e tomada de decisões, pautadas 

em concepções pedagógicas sobre a maneira a dirimir o pragmatismo.  

 Na educação superior, o professor universitário deve ter conhecimento de que 

sua tarefa é o ensino, a pesquisa e a extensão, mas a finalidade da instituição deve 

focar esforços no ensino e na indissociabilidade da pesquisa e da extensão. O 

graduando de cursos na área da saúde deve ter a consciência de que irá ocupar-se 

não só no atendimento à saúde, em que se usam muitas técnicas específicas da 

área, mas, também, irá atuar na orientação aos familiares, além dos desafios diários 

da profissão.  

 Entretanto, somente recentemente, os professores universitários começaram 

a se conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o 

exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica, que não se 

restringe a um diploma de bacharel ou mesmo de mestre ou doutor ou, ainda, 

apenas ao exercício de uma profissão; exige, sim, tudo isso, mas, também, 

competência pedagógica, pois ele é um educador (MASSETO, 2003). O autor 

destaca que a complementação pedagógica se faz imprescindível, ampliando a 

habilidade de se saber construir o conhecimento, favorecendo e priorizando, assim, 

a aprendizagem do aluno universitário.   

Sendo assim, o profissional que se tornará professor deve ter o conhecimento 

didático, perfazendo, então, o caminho para a aprendizagem que, muitas vezes, fica 

esquecido pela preocupação principal em ensinar técnicas e habilidades, como 

enfatizado por Treviso e Costa (2017), pois, na opinião desses autores, torna-se 
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muito  importante  romper a formação tecnicista e segmentada e ter preparação para 

o sistêmico e complexo, uma vez que, neste caso, não basta conhecer ou dominar 

somente os conteúdos e, sim, envolvê-los aos saberes docentes substanciados ao 

aprendizado . 

 Aliás, a docência pode ser um percurso de trabalho para muitos dos 

profissionais da saúde, que não só atuarão na assistência, sendo a educação uma 

das possibilidades para seu ofício e seu conhecimento não será restrito a uma 

equipe ou pacientes, mas a alunos, famílias e à sociedade (TREVISO; COSTA, 

2017). 

Um exemplo é a medicina preventiva na qual os profissionais atuam tanto em 

orientações em hospitais quanto em presídios, congressos e simpósios, sendo a 

prática pedagógica uma grande aliada, por perpassar a sociedade como um todo 

(LIBÂNEO, 2011). Portanto, essa área é um importante campo de atuação docente, 

unindo a escola e a sociedade, sendo necessárias iniciativas de formação 

continuada que capacitem este profissional a ter o comportamento mais flexível, 

incentivando ao pensar e ao agir. 

Masseto (2003) pontua que, na última década, as universidades passaram a 

oferecer cursos de especializações, mestrados e doutorados o que resultou na 

exigência de profissionais bacharéis com entendimentos sobre determinados 

assuntos, na crença de que possuir experiência e saber um conteúdo sabe-se 

ensinar. Desde o modelo europeu e com a ampliação das universidades no Brasil, 

priorizam-se profissionais bacharéis com experiência e conhecimento técnico para 

ensinar e formar seus alunos, a fim de que eles sejam tão bons quanto aos que lhes 

ensinaram, privilegiando habilidades e técnicas. 

Muitas vezes, os programas de especializações, mestrados e doutorados não 

incluem, na sua matriz curricular, as disciplinas básicas de formação pedagógica, 

embora a maioria dos profissionais que conclua essas formações acredite que tais 

títulos bastam para os tornarem professores. Entretanto esses cursos pode não ter 

disciplinas da área pedagógica, tornando um grande problema para os alunos, que 

poderão ter sua aprendizagem limitada, por não entenderem o que lhes é ensinado 

por esses profissionais. 

 Sendo assim, na visão de Oliveira e Silva (2012), a formação docente torna-

se mais desafiadora, principalmente, entre os graduados, inicialmente em cursos de 

bacharelado, pois estes podem não possuir a formação para docência, mesmo que 
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cursem pós-graduações, mestrados e doutorados. Para isso, portanto, é necessário 

que participem de cursos de formação que contemplem espaços e conteúdos 

voltados para atuarem como professores. 

Por sua vez, Masseto (2003) e Oliveira e Silva (2012) reiteram que, para 

exercer a profissão docente, é imperativa a capacitação pedagógica, pois esse 

profissional atuante na função de professor é um educador, não estando limitado 

somente a capacidades próprias e específicas do bacharelado. Mesmo que já seja 

mestre ou doutor, é imprescindível compreender que a docência é o ponto inicial de 

formação de múltiplas áreas, por isso se torna importante ampliar discussões, com a 

finalidade de implantar, de forma obrigatória, disciplinas pedagógicas em cursos de 

pós-graduação stricto sensu2, para que os bacharéis possam ter o conhecimento da 

complexidade do processo de ensinar e aprender. 

Partindo deste pressuposto, é de suma relevância que haja uma formação 

docente para que esse bacharel atue como professor, pois, para Pimenta e 

Anastasiou (2005), em várias instituições, seus professores apresentam 

conhecimento significativo em áreas específicas, mas ingressam em sala de aula 

despreparados do saber sobre o processo de ensino/aprendizagem. 

Quando se fala em formação de profissionais, Oliveira e Silva retratam que: 

 

O termo formação docente, na maioria das vezes, tem se apresentado como 
uma dificuldade de muitos professores, principalmente daqueles que por 
possuírem formação inicial em curso de bacharelados não obtiveram 
formação para a docência, ou mesmo aqueles que no período em que 
cursaram a pós-graduação, principalmente nos níveis de mestrado e 
doutorado, não participaram de formações voltadas para atuar como 
professor como é o caso de muitos bacharéis que atuam como docentes nas 
universidades e nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
São esses profissionais que chamamos bacharéis-docentes, aqueles que 
sem uma formação didático-pedagógica para a docência tem exercido a 
profissão (2012, p. 197). 
 

Diante do que foi discorrido até aqui, observa-se a visão de que quem sabe 

um conteúdo, também sabe ensinar, porém se esquece de que o profissional 

bacharel na função de professor é também um educador e necessitará de 

conhecimentos sobre as práticas pedagógicas e organização do ensino, pois são 

saberes que exigem uma ação reflexiva constante para garantir o êxito do processo. 

                                                           
2 Os profissionais que buscam Mestrados e Doutorados ingressam em programas de suas áreas específicas, nos quais muitos 

desses programam não possuem disciplinas ligadas à didática e à pedagogia e, dessa forma, procuram especializar-se em 
suas áreas e não na docência. 
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Sobre a formação para a docência no Ensino Superior, Anastasiou e Alves 

(2005) asseveram que há um histórico modelo de manter o foco na formação voltada 

para os conhecimentos das áreas específicas, privilegiando outros aspectos da 

formação docente em detrimento dos conhecimentos sobre o aprofundamento 

metodológico e formação didática. 

Assim, apesar de bastante difundida a crença de que o domínio dos 

conhecimentos específicos do campo científico ou profissional assegura a 

transposição para uma efetiva aprendizagem do estudante, a ausência de saberes 

pedagógicos limita a ação do docente e causa transtornos de naturezas variadas ao 

processo de ensinar e aprender (SOARES e CUNHA, 2010). 

De acordo com Nunes (2001), a partir da observação da complexidade da 

prática e dos saberes pedagógicos, não se pode deixar de resgatar o papel do 

professor e destacar a importância da sua formação continuada, como condição de 

ampliar os conhecimentos, desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional 

da profissão, além de incentivar pesquisas sobre formação docente.  

Acrescenta-se, também, que se deva avançar no entendimento de que a 

formação pedagógica é a possibilidade de reflexão sobre o fazer pedagógico 

necessário para que se efetive um processo de ensino/aprendizagem mais eficaz. 

Portanto, a formação docente influencia diretamente no processo de 

ensino/aprendizagem, haja vista que a sala de aula é parte essencial para 

compreensão do ser e contribui para a formação do cidadão. 

 É imperativo que o professor seja capaz de construir com o estudante o 

conhecimento, pois, para Moreira (2010, p. 4), a “aprendizagem significativa 

caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento 

prévio [...] só podemos aprender a partir daquilo que já conhecemos”. 

Para Freire (2002), a formação do professor é de extrema relevância, pois 

esse saber é necessário ao professor. Segundo esse autor, ensinar não é transferir 

conhecimento, mas é a possibilidade de criação e construção deste e o pensamento 

do autor nos permite concluir que ele faz referência não somente ao educador, mas 

também às Instituições de ensino, uma vez que o encargo de ensinar recai 

igualmente sobre ela, ao ser responsável por oferecer os recursos necessários e um 

ambiente estimulador para que a apropriação do conhecimento se efetive, por meio 

do  docente. 
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Verifica-se, então, que a profissão do professor, por si só, já é repleta de 

desafios a serem enfrentados e formar profissionais da saúde mostra-se complexo, 

pois se devem formar cidadãos éticos pautados pela beneficência, caracterizada 

pelo fazer o bem ao próximo; não-maleficência, quando só de não fazer o mal, já se 

faz o bem; autonomia, respeitando as decisões individuais do ser humano; e 

equidade e justiça, não havendo distinções de classes sociais, credos, gêneros, 

sexuais3, raças, dentre outros.  

Desta forma, é necessário que o estudante tenha conhecimento teórico da 

bioética, afetividade em colocar-se no lugar do próximo, mostre empatia e 

sensibilidade a cada indivíduo que necessite do seu cuidado e a prática a fim de 

aplicar os conhecimentos adquiridos no momento da sua formação, pois esse 

aprendizado lhe será incorporado para o resto de sua vida. 

 Para Loch (2002), a ética protege a vida e a integridade das pessoas, 

contribui para evitar a discriminação social, proporciona o mínimo de cuidados, o 

que é direito do ser humano, garantindo o bem, o respeito às diferenças e a busca 

de alternativas para atender à liberdade de expressão nas relações do sistema de 

saúde, dos profissionais e dos seus usuários. 

Conforme defendido por Gadotti (2002), é necessário que os professores 

ajudem seus alunos a se tornarem humanos e, para isso, esse professor deve 

possuir o conhecimento pedagógico, para que o fazer docente consiga atuar frente a 

essa complexa temática, analisá-la e discuti-la a fim de proporcionar um 

ensino/aprendizagem significativo e eficaz. 

 

1.3. O Professor e a Formação Pedagógica 

 

É eminente para a formação de qualquer profissional, sobretudo, que o 

professor, o mediador entre o sujeito e o conhecimento a ser adquirido, possua 

competências específicas para o exercício da docência a fim de que concretize a 

aprendizagem do discente.   

Na maioria das vezes, os conhecimentos exigidos são apenas a técnica e a 

experiência, não valorizando a formação pedagógica como o caminho para 

aprendizagem. Assim, para Masseto (2003) e Libâneo (2001), é relevante que o 

                                                           
3 Gênero: expressão que as diferenças entre mulheres e homens assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da 

história. Sexo: diferenças anátomo-fisiológicas existentes entre os homens e as mulheres. 
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professor possua saberes e competência pedagógica, partindo de simples exercício 

de profissão para o papel de professor educador, entendendo a sua diversidade, 

pois a prática pedagógica envolve saberes e formas de ação que não são limitadas 

apenas a habilidades e hábitos e, sim, à complexidade do conhecimento, conceito, 

crenças e atitudes. 

Desta maneira, na visão de Soares e Cunha: 
 

O modelo de docente universitário porta-voz de um saber dogmatizado, 
capaz de transferir, pelo dom da oratória, em aulas magistrais, seus saberes 
profissionais, não mais atende as necessidades da sociedade 
contemporânea. Essa perspectiva, baseada na erudição, parece ainda 
predominar, exigindo, fundamentalmente, o domínio de conteúdo específicos 
da área de conhecimento, sem a preocupação de conhecer os estudantes e 
sua cultura, a fim de possibilitar-lhes uma aprendizagem significativa e uma 
formação profissional voltada para o enfrentamento crítico dos problemas da 
sociedade (2010, p.13). 

 

Zabala (1998) destaca a importância da prática educativa, porém ressalta que 

o papel docente é complexo, pois, para que haja ensino/aprendizagem, ele deve ter 

capacidade reflexiva e as variáveis desse processo, como: atividade metodológica, 

perfil de professor, relações sociais e culturais se inter-relacionam. 

Também Libâneo (2015) assevera que as pesquisas sobre formação de 

professores ganham destaque no meio educativo. É importante que essa formação 

deva vir acompanhada de uma continuidade a fim de que os saberes preparem o 

docente para lidar com as modalidades específicas do ensino, tornando-o 

investigador, reflexivo e crítico, sendo relevante relacionar o conhecimento 

pedagógico, transformando o conteúdo em objetos de pensamentos, estimulando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos estudantes, democratizando e 

promovendo a inclusão social. 

Para Nunes (2001), é preciso estudar, identificar e analisar os saberes 

docentes devido à sua complexidade e programar políticas de formação do 

professor, utilizando-se de ferramentas que o envolvam, pois, somente assim, eles 

serão capazes de contribuir para o desenvolvimento da sua própria profissão. 

Ainda por cima, os desafios tornam-se maiores quando se sabe que, para ser 

professor, é necessária uma formação pedagógica por parte desses bacharéis, mas, 

muitas vezes, essa formação acontece carregada de teorias e não há a partilha 

sobre a prática em sala de aula. Retrata Nóvoa (2009): “O campo da formação de 

professores está particularmente exposto a este efeito discursivo, que é também um 
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efeito de moda. E a moda é, como todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os 

debates educativos”. 

Do mesmo modo, o professor deve ter conhecimento nas áreas de 

Pedagogia, Filosofia, Psicologia, dentre outras, pois as ações pedagógicas 

acontecem na sociedade em geral, seja na mídia, ao modificar o estado mental e 

afetivo das pessoas; nas empresas, ao orientar e supervisionar um estagiário; no 

setor público, ao realizar a promoção social. Em todo lugar há a necessidade da 

aplicação da formação continuada (PIMENTA E ANASTASIOU, 2005). 

Batista (2005) discorre que o exercício docente deve ser vinculado à 

pedagogia e didática, sendo que a primeira é compreendida como fundamento, 

conectado aos aspectos históricos e sociais (área da saúde), contexto acadêmico, 

condicionantes filosóficos e epistemológicos da prática docente; à organização do 

trabalho docente em saúde; e a segunda, entendida como campo do conjunto 

instrumental (técnicas, planejamento e avaliação) de que o professor precisa, além 

de domínio, através dos saberes consolidados a agruparem-se a saberes 

pedagógicos. 

Desta forma, é necessário discutir e criar estratégias para que haja uma 

formação pedagógica real. Assim também, Nóvoa (2009) apresenta os 5P’s como 

estratégia de formação docente, utilizando a prática, a profissão, a pessoa, a partilha 

e o público como retroalimentação para a preparação do professor e corrobora com 

Gadotti (2002), enfatizando que a formação continuada do professor não deve ser 

pautada apenas em técnicas, receitas pedagógicas e inovações; ela deve estar 

acompanhada de reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, 

fundamentação, revisão e construção teórica. 

Por isso, torna-se necessário criar oportunidades de aprendizado, contribuir 

pela educação e formação de pessoas qualificadas e cidadãos responsáveis; 

ensinar não somente para as atribuições técnicas, mas formar pessoas criativas e 

de perspectivas críticas e independentes, criar ambientes de aprendizagem 

significativa, repensar nos métodos pedagógicos e alinhá-los aos métodos 

avaliativos. 

Com as mudanças e desenvolvimentos tecnológicos, observa-se o professor 

não mais como detentor de todo o conhecimento, pois o estudante busca 

informações em mídias sociais, internet e canais de pesquisa; muitas vezes, aquilo 

que o professor abordará já não é mais o novo. Dessa forma, o professor deve ser 
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intercambiável e flexível, mostrando aptidão a novas exigências, buscando formação 

continuada e aderência, pois, para Tardif (2010, p. 242), “O que é preciso [...] pelo 

menos abrir um espaço maior para uma lógica de formação profissional, que 

reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento [...]”. 

Mesmo com todas as mudanças histórias advindas da forte contribuição à 

pesquisa, observa-se que muitos professores ainda estão presos à transmissão de 

informações e conteúdos (aulas expositivas), não se preocupando em convidar os 

alunos a participarem do que está sendo estudado. 

Freire (2002) já orientava que o ensinar não é pautado na transferência de 

conhecimentos e que o aluno não seja diminuído a objeto; a docência complementa-

se com a discência, pois elas se explicam ao mesmo tempo em que há o ensinar, há 

também o aprender. 

Freire ressalta ainda sobre a formação dos docentes: 

 

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática [...] quanto melhor faça esta operação tanto 
mais inteligência ganha da prática em análise e maior comunicabilidade 
exercem em torno da superação pela rigorosidade [...] promover-me no caso 
do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 
(2002, p. 18). 
 

Dessa forma, é necessário convidar o estudante para ser parte ativa do seu 

processo de aprendizagem, conscientizá-lo de que o professor é um facilitador e não 

uma barreira, e que o mesmo irá aprender por seus esforços, aliados ao professor; 

mostrar a importância da pesquisa como caminho para o conhecimento e a 

criticidade, reafirmando o compromisso de que ele deverá ser o sujeito de sua 

própria atitude para sua evolução científica, ética, política e social.  

Trazendo o conhecimento dos teóricos descritos até aqui, nota-se que o 

caminho para a aprendizagem se torna um desafio, pois não há uma receita 

específica ou uma fórmula que faça acontecer a aprendizagem de maneira rápida; 

percebem-se caminhos para que o professor, por meio da didática, norteie-se a fim 

de conseguir construir a técnica com que se propõe a ensinar, ou com o cidadão que 

deseja formar. 

Anastasiou e Alves (2005) trazem uma nova terminologia caracterizada como 

“ensinagem”, um tanto complexa, relacionando o professor ao estudante, de maneira 

que possibilite um amplo processo de ensinar e aprender, a fim de projetar ações 

dentro e fora da sala de aula. 
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Então, para Zabala (1998), a aprendizagem supõe conhecimento e reflexão 

sobre os possíveis modelos, a análise e avaliação das normas, do positivo e 

negativo, do posicionamento, envolvimento afetivo, revisão e avaliação da própria 

atuação, dando sentido ao que ensinamos ou propomos, resultando-a numa 

aprendizagem significativa para a ascensão do aluno e do próprio professor. 

É importante que o professor seja competente em sua área de conhecimento, 

mas o domínio pedagógico, muitas vezes, visto como supérfluos e desnecessários, 

torna-se relevante, pois o objetivo é a aprendizagem permanente do aluno e isso se 

dará mediante a capacidade docente em relacionar o processo cognitivo, afetivo e 

emocional, objetivado em formar profissionais hábeis e comprometidos com sua 

sociedade. 

Ainda Zabala (1998), a respeito das atividades do processo ensino 

/aprendizagem, esclarece que: 

 

As atividades ou tarefas como uma unidade básica do processo de 
ensino/aprendizagem, cujas diversas variáveis apresentam estabilidade e 
diferenciação; determinadas relações interativas professor/aluno e 
alunos/alunos, uma organização grupal, determinados conteúdos de 
aprendizagem, certos recursos didáticos, uma distribuição do tempo e do 
espaço, um critério avaliador; tudo isto em torno de determinadas intenções 
educacionais, mais ou menos explícitas (p 17). 
 

Batista (2005) e Masseto (2003) destacam que a mudança do cotidiano de 

ensinar e aprender deve ocorrer através da prática docente, partindo da ação-

reflexão-ação. Para os autores, o professor deve estar sempre em construção, 

entendendo que, para ser docente, necessita não só abordar conteúdos de saúde, 

mas somar-se ao ensino/aprendizagem, sendo que o preparo para a função não 

parte apenas da instrumentação técnica, mas também da reflexão crítica sobre esta 

prática e sua realidade. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2005), nos processos de formação de 

professores são determinantes os saberes da área do conhecimento (específico), 

pedagógicos (prática educativa multidirecionada na formação do aluno), didáticos 

(articulação teórica do ensinar contextualizado) e experiência do sujeito professor. 

Oliveira e Silva (2012), em suas pesquisas sobre a docência no ensino 

superior e, em especial, sobre bacharéis que atuam como docentes, verificaram 

como se torna preocupante a situação ao constatarem que a formação destes ainda 

esteja vinculada a técnicas e assemelhando-se à educação profissional, e 
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recomendam que  professor necessita ressignificar sua prática docente, a partir do 

desenvolvimento de posturas transformadoras, reflexão sobre a prática. 

Além do que, segundo Pimenta e Anastasiou (2005), esse conhecimento do 

ser professor redireciona e amplia o processo de ensino/aprendizagem e contribui 

para a construção dos saberes não só em sala de aula, mas nas escolas, nos 

sistemas de ensino e culturas. 

Libâneo pontua que: 

 

Precisamos imensamente de professores bem preparados, eticamente 
comprometidos, que tenham um envolvimento no projeto da escola e na 
execução e avaliação desse projeto. Isso depende, em boa parte, de uma 
recuperação da significação social da atividade do professor, ou seja, da 
identidade profissional do professor. [...] se o professor perder o significado 
do seu trabalho, ele perde a identidade da sua profissão e, perdendo isso, 
ele perde um pedaço importante da sua existência, que é o trabalho 
cotidiano e, mais que isso, a sua dignidade de pessoa (2011, p. 25). 
 

De acordo com Nunes (2001), a formação dos professores, centrada na 

transmissão de conhecimento, é passado; atualmente, deve-se refletir no 

comportamento e análise da prática docente desenvolvida, baseados em três 

pontos: 1) saber docente; 2) conhecimento e 3) experiência. 

De acordo com a LDB 9394/96 e Soares e Cunha (2010), na educação 

superior, deve-se estimular a criação cultural, espírito científico, de pesquisa e 

pensamento crítico do aluno; sendo assim, as instituições universitárias devem 

promover, através de ações, o desenvolvimento profissional voltado para o 

aperfeiçoamento da qualidade do ensino do professor universitário, vertentes estas 

que promoverão a interação docente e aluno e isso resultará, de forma eficaz, no 

processo de ensino/aprendizagem, incentivando esse docente a estar ajustado à 

experiência, à prática e reflexão sobre a prática. 

Para Libâneo (2011), ser professor é uma qualidade, é preocupar-se com a 

humanização e dignidade das pessoas e o docente deve assumir sua missão 

pedagógica, investindo em seu ambiente de trabalho de forma a transformar as 

escolas em locais de aprendizagens, de formação continuada, ao mesmo tempo em 

que aprende, dentro da escola, as novas exigências de sua profissão.  

Oliveira e Silva (2012) também apontam haver uma mudança mundial, que 

está se adequando com o avanço da tecnologia, através de modificações nos meios 

de comunicação, informação, acesso e conhecimento cujo movimento acaba 
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influenciando diretamente os meios sociais e contextos da educação, ensino e 

pesquisa.  

Diante dessa nova realidade, Nóvoa (2009) nos diz que o professor necessita 

ter uma formação igualada à prática, na partilha de conhecimentos individuais ao 

coletivo e ao público, ligada à responsabilidade social. 

Treviso e Costa (2017) apontam caminhos para a qualificação do professor, 

tais como: pós-graduação com as disciplinas pedagógicas, leitura, grupos de estudo, 

cursos, pesquisa científica, bancas de trabalho de conclusão de cursos, partilha com 

equipe, estágios de docência, prática profissional, entre outros. 

Diante disto, percebemos como é relevante o papel que o docente 

desempenha na aprendizagem dos seus alunos, pois o estímulo deles deverá partir 

do professor. Assim, ele necessita estar motivado para que o aluno se torne parceiro 

no processo de ensino/aprendizagem e precisa, também, ter excelente formação 

pedagógica para poder atuar na docência de forma reflexiva, desenvolvendo 

competências importantes para ensinar. 
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2. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

foram adotados para o desenvolvimento da pesquisa, a natureza do estudo e os 

participantes, bem como a coleta de dados.  

A respeito da importância de se delinear um método para a realização da 

pesquisa, trazemos a contribuição de Marconi e Lakatos (2003) por definirem que 

método nada mais é que um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que 

propiciam alcançar, com mais segurança, os objetivos da pesquisa. Isso acontece 

através de um caminho planejado e seguido, pelo qual é possível vislumbrar erros, 

ao mesmo tempo em que auxilia as decisões do pesquisador. 

Também as autoras supracitadas ressaltam que a revisão de literatura tem 

como meta colocar o pesquisador em contato direto com o que já foi escrito a 

respeito da mesma temática que está sendo pesquisada (MARCONI E LAKATOS, 

2003).  

Trazemos a contribuição de Gil (2002) sobre a importância da revisão de 

literatura, ao destacar que esta é desenvolvida com base em materiais já publicados, 

sendo composta, principalmente, de livros e artigos científicos. Segundo o autor, 

este tipo de técnica tem como vantagem possibilitar ao investigador a garantia de 

um conjunto de fenômenos muito mais amplos do que aquele em que se poderia 

pesquisar diretamente, ao mesmo tempo em que permite colocá-lo em contato direto 

com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema de pesquisa.  

Fonseca (2002) salienta que a revisão de literatura é feita a partir do 

recolhimento de referências teóricas, por meio de escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, além de páginas da website que já foram publicadas e analisadas. 

O autor aponta que qualquer trabalho científico se inicia com uma revisão de 

literatura, permitindo ao pesquisador conhecer o que já se pesquisou sobre o 

assunto. 

Assim, a revisão de literatura foi o primeiro passo na realização desta 

investigação, com o objetivo de se ter uma fundamentação teórica que levasse à 

compreensão e proporcionasse, também, a credibilidade ao tema investigado.  

A abordagem escolhida para a realização da pesquisa foi a qualitativa, uma 

vez que a pesquisa procurou estudar qual o sentido que o profissional da saúde 
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atribui em relação a sua formação, atuação, bem como os desafios enfrentados por 

ele em sua prática diária como docente, a partir da consideração de todos os pontos 

de vista relevantes, possibilitando a aproximação entre o sujeito e objeto 

pesquisado. 

A pesquisa qualitativa, neste caso, conforme Ludwing (2014, p. 205), “leva em 

conta a junção do sujeito com o objeto e busca fazer uma exposição e elucidação 

dos significados que as pessoas atribuem a determinados eventos.” 

Ademais, de acordo com Silvério e Patrício (2002), a abordagem qualitativa 

surge como uma importante estratégia, pois nos permite compreender e conhecer 

significados de práticas individuais e coletivas.  

Então, o presente trabalho trata-se de um estudo exploratório com abordagem 

qualitativa e envolve a análise da realidade, com suas diferentes formas de 

representar as experiências vivenciadas pelos investigados. Segundo Minayo 

(2010), a abordagem qualitativa requer, do pesquisador e dos sujeitos investigados, 

atitudes fundamentais como abertura, flexibilidade, capacidade de observação e de 

interação entre estes. 

Assim, ratificamos o pensamento de Turato (2005) que pontua ser essa 

abordagem um estudo que não objetiva a medição de dados, mas, sim, a 

compreensão destes com base nas percepções dos investigados, bem como no 

significado que estes atribuem, sempre considerando o contexto em que estão 

inseridos. 

Desse modo, fica visível que a abordagem qualitativa é a que melhor se 

adapta aos objetivos propostos da pesquisa, por se ter a intenção de investigar a 

formação acadêmica dos docentes dos cursos da saúde, buscando compreender se 

esses docentes possuem formação pedagógica e quais são seus anseios e 

principais desafios dentro da sua profissão docente, a partir das suas vivências e 

experiências. 

Destaca-se, também, que o presente trabalho, obedecendo aos trâmites 

legais em vigência, foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa com 

Seres Humanos, da Universidade de Cuiabá, anterior à coleta de dados para que, 

após a autorização, a pesquisa fosse realizada, com Parecer de aprovação nº 

2.786.088 de 26/07/2018, favorável à proposta da pesquisa. 

Logo, o estudo foi desenvolvido através de pesquisa de campo exploratória 

com abordagem qualitativa, utilizando, como instrumento de coleta de dados, 
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aplicação de questionário semiestruturado a profissionais na função de professor, 

atuantes nos Cursos da Saúde, em 03 Instituições do Estado do Mato Grosso.  

Dessa forma, para melhor descrição dos dados coletados, fez-se uso dos 

ensinamentos de Bardin (2016) a respeito da análise de conteúdo, ao defini-la como 

um conjunto de técnicas de análises de comunicação que permite, ao pesquisador, 

interpretar os significados e significantes, levando em conta a situação concreta, o 

contexto histórico e social de onde os dados são coletados. 

 

2.1. Local e Participantes da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada com 33 docentes distribuídos em 05 cursos de saúde 

das seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade de Cuiabá – MT 

(UNIC, câmpus Beira Rio), Centro Universitário de Várzea Grande – MT (UNIVAG) e 

Universidade Federal de Mato Grosso – (UFMT, câmpus Cuiabá). A escolha por 

estas instituições deveu-se ao fato de que as mesmas possuem diversos cursos na 

área da Saúde. 

Registramos que todos os envolvidos, antes da aplicação dos questionários 

semiestruturados, fizeram a leitura e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), que foi impresso em duas vias, sendo entregue uma via ao 

investigado. 

 Importante ressaltar que a pesquisa qualitativa, de acordo com Goldenberg 

(1999), não foca na representatividade numérica, mas, sim, no aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, justificando-se, assim, a 

descrição escolhida como critério de amostragem, sendo, portanto, capaz de 

determinar a validade dos dados. 

Foi verificada a quantidade de professores disponíveis a participar da 

pesquisa, chegando ao número de 04 participantes por curso, exceto no de 

Educação Física cujo total foram 05. Desta forma, foram selecionados os TCLE’s e 

os questionários, sendo entregues em mãos aos coordenadores e diretores dos 

cursos: Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição e Psicologia. 

Assim, os participantes e cursos avaliados deram-se como demonstrados no 

quadro a seguir: 
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Quadro 1. Amostra dos Cursos e Participantes. 

Instituição Curso Quantidade de 
Participantes 

 

 

Instituição 1 – UNIC  

Enfermagem  04 

Medicina 04 

Nutrição 04 

Psicologia 04 

Educação Física 05 

 

Instituição 2 – UFMT  Enfermagem 04 

Nutrição 04 

 

Instituição 3 – UNIVAG Nutrição 04 

   
Fonte: Dados da Pesquisa. 
  

Após receber o material, foi feita a descrição dos dados de acordo com Bardin 

(2016), seguindo suas instruções para categorização dos dados, por meio da qual se 

compreende a interpretação e tratamento dos resultados obtidos, destacando-se as 

informações coletadas pela análise. 

Através dos dados contidos no Quadro 1, verifica-se que, dos 33 docentes 

que participaram da pesquisa, 36,36 % são nutricionistas, 24, 24% enfermeiros, 

15,15% profissionais da Educação Física, 12,12 % médicos e 12,12% psicólogos. 

 A escolha inicial pelos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e 

Psicologia deu-se por serem cursos da Saúde e por serem ofertados pelas três 

instituições de ensino superior selecionadas. Porém, para ser iniciada a coleta de 

dados, necessitava-se da aprovação de seus diretores ou coordenadores.  

 Entretanto, em algumas IES, não foi possível realizar a pesquisa em todos os 

cursos, sendo, desta forma, excluídos os cursos dos quais seus superiores se 

posicionaram com a negativa e/ou ignoraram responder à solicitação. Desta forma, 

todos os cursos mencionados no Quadro 1 foram aprovados por seus responsáveis. 

Destaca-se que, no percurso da pesquisa, optou-se por incluir um curso da 
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Saúde voltado para Licenciatura, especificamente o de Educação Física, sendo 

submetido à solicitação de inclusão ao CEP na data de 15/12/2018, com resposta 

positiva em 28/01/2019. 

Quanto ao universo da pesquisa, cabe destacar, conforme Deslauriers (1991), 

que a finalidade da amostra é produzir informações aprofundadas e ilustrativas, 

sendo ela pequena ou grande, pois o que importa, realmente, é que seja capaz de 

produzir informações relevantes. 

Também a respeito, Minayo (2010) contribui ao asseverar que a pesquisa 

qualitativa não segue critério numérico de amostragem e, para a autora, uma boa 

amostragem é aquela que possibilita envolver a totalidade do objeto de estudo em 

suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, é conveniente privilegiar atores sociais 

detentores de atributos que se pretendem conhecer. 

  

2.2. Instrumento de Pesquisa 

 

Segundo Gil (2008), o questionário semiestruturado apresenta uma série de 

vantagens, como garantir o anonimato das pessoas, além de permitir que as 

pessoas o respondam no momento em que julgarem mais conveniente, não 

expondo os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal de quem o 

aplica. 

 Outra vantagem do questionário é que o anonimato habitual, garantido aos 

interrogados, mostra-se um benefício do questionamento, pois o respondente 

poderá se sentir mais à vontade para fazer suas queixas, sentindo-se protegido de 

eventual represália (LAVILLE; DIONNE,1999). 

 Diante disso, o objetivo do questionário semiestruturado (ver apêndice A) foi 

levantar dados acerca da formação inicial docente, tempo de atuação, formação 

pedagógica, funções, agrados, desagrados e desafios enquanto docente. Sua 

elaboração levou em consideração os objetivos da pesquisa. 

 Para que a investigação fosse, de fato, precisa, o questionário 

semiestruturado foi constituído por oito questões, sendo três objetivas com 

alternativas SIM ou NÃO e cinco questões abertas, permitindo ao investigado 

responder com maior liberdade, através de sua linguagem, de forma a expressar sua 

opinião. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), o questionário deve ser limitado 

ao objetivo, não sendo muito longo para não causar desinteresse e nem tão curto 
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que não consiga obter as informações necessárias para a pesquisa.  

 Para Marconi e Lakatos (2003), é importante que junto ao questionário se 

entregue ou se envie uma carta ou nota, explicando a natureza e a importância da 

pesquisa, com o objetivo de despertar o interesse do respondente, para que ele 

preencha dentro de um prazo razoável e o devolva. 

 A aplicação do questionário foi realizada de forma individual, após o aceite 

dos participantes, quando foram esclarecidas as dúvidas quanto à pesquisa, 

oportunizada a leitura do TCLE, como ressaltado anteriormente. 

Destacamos que, para manter o anonimato dos investigados, optamos por 

identificá-los com a Letra D de docente, sendo enumerados de 1 a 33. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A análise qualitativa ocorreu com base nos dados coletados, segundo 

amostragem qualitativa. Os dados foram obtidos das respostas aos questionários 

aplicados, contendo as respostas dos bacharéis atuantes na docência universitária 

em espaço das IES. 

Nesse sentido, para melhor compreender os dados produzidos a partir dos 

questionários aplicados nesta investigação, optou-se por pontuá-los em categorias 

de análise, na busca de entender qual o sentido que os profissionais da saúde têm 

em relação a sua formação, atuação, bem como os desafios enfrentados por eles 

em sua prática diária como docente. 

Assim, as categorias foram organizadas em: Formação Docente, Experiência 

Docente e Desafios enfrentados na docência, conforme Figura 1. 

 

Figura 1. Eixos de Categorização 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

3.1. Categoria - Formação Docente 

 

 Nesta categoria, buscou-se entender a trajetória acadêmica dos docentes, 

bem como sua formação inicial e continuada, destacando aspectos como formação 
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pedagógica; enfim, estabelecendo-se um perfil dos participantes da pesquisa.  

 Assim, verificou-se que os docentes participantes da pesquisa trabalham nos 

cursos: Enfermagem, Medicina, Nutrição, Psicologia e Educação Física em 

universidades do Estado de Mato Grosso, tanto em instituições privadas como 

públicas. Ao todo, foram 33 participantes, distribuídos em cursos da área de saúde e 

que atuam como docentes na mesma área de sua graduação. 

A análise dos dados apontou que a maioria vem de cursos de bacharelado, 

totalizando 78,78%, sendo que 21,21% dos pesquisados possuem, além do 

bacharelado, a licenciatura. Destaca-se que 57,57% responderam possuir formação 

pedagógica para atuar na docência, cujas respostas foram diversas, como: “fiz 

educação física escolar”, “mestrado na educação” e “tenho licenciatura”, sendo que 

42,42% não possuem cursos de aperfeiçoamento ou formação pedagógica para ali 

atuarem. Poucos mencionaram ter realizado cursos livres de menor duração que 

compusessem conhecimentos e atualizações de formação continuada. 

Importante destacar que a complementação pedagógica é relevante para a 

qualificação profissional do docente em sala de aula, pois assim estará preparado 

para saber agir em situações específicas desse contexto, auxiliando a aprendizagem 

de seus alunos. Compreendemos a formação pedagógica como aquela que abrange 

a pedagogia, a didática e todos os saberes necessários ao exercício da docência, 

cuja formação é vital em todos os níveis da educação. 

Trazemos a contribuição de Soares e Cunha (2010) sobre a ausência de 

saberes docentes na sala de aula ao dizerem que esta situação acaba limitando a 

ação do docente e causa transtornos de naturezas variadas ao processo de ensinar 

e aprender. Continuam as autoras ressaltando que, muitas vezes, esse profissional 

traz para a sala de aula uma vasta experiência adquirida por meio de estudos e 

pesquisas ou, ainda, pelo exercício de outra profissão; entretanto, tem dificuldade 

em partilhar o conhecimento com seus alunos, desconhecendo práticas e recursos 

voltados ao compartilhamento do saber, tornando, assim, sua experiência 

profissional extraclasse uma variável quase nula no exercício da docência. 

Pimenta (2005) acredita que a profissão docente deve contemplar uma série 

de saberes, entre eles: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, 

saberes curriculares, saberes experienciais, saberes da ação pedagógica, saberes 

da tradição pedagógica, entre outros; porém, muitas vezes, sabemos que, no dia a 

dia da sala de aula no ensino superior, vários desses saberes não são considerados 
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e isso ocorre, geralmente, pela falta de uma formação pedagógica para atuar na 

docência.  

Diante disso, o bacharel torna-se professor não tendo, possivelmente, 

formação pedagógica necessária e os licenciados, por sua vez, assumem a 

profissão com incompletude em seu processo formativo. Isso acontece porque esses 

docentes, algumas vezes, ingressam de forma precoce na docência, com pouco 

preparo pedagógico, pois ainda é muito presente a ideia de que basta dominar o 

conteúdo para ensinar. 

No caso da pesquisa realizada, percebemos que, apesar de alguns terem 

formação na área da educação, esta não é necessariamente voltada para a atuação 

como docente do ensino superior, de acordo com os 47,42% dos participantes que 

responderam não possuir complementação pedagógica ou especialização em 

docência. 

Assim sendo, concordamos com Tardif (2008) o qual entende que a prática 

profissional do professor não pode ser vista apenas como uma mera execução de 

teorias; mas, sim, como um espaço de produção de saberes e conhecimentos para o 

desenvolvimento profissional do docente, pois, de acordo com o autor, esses 

saberes advêm de diferentes fontes e dão origem a um saber múltiplo, plural, 

originado da sua formação profissional, de saberes disciplinares, curriculares e, 

principalmente, de sua experiência. 

Ainda merece destaque a contribuição de Oliveira e Silva (2012) por 

afirmarem que, depois de alguns anos de estudo sobre a docência no Ensino 

Superior, em especial sobre bacharéis que atuam como docentes, constata-se como 

é preocupante que a formação deles ainda esteja vinculada a técnicas, 

assemelhando-se à educação profissional. 

Para Carmo et. al (2015), sobre a diferença do ingresso do profissional da 

docência no ensino público e privado: 

 

Nas instituições de ensino privadas, os docentes normalmente são 
selecionados por processos de entrevistas individuais e análise de currículo, 
podendo ser utilizada a seleção com prova prática e este profissional tem seu 
regime de trabalho definido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
pelo Decreto-Lei n. º 5.452. Já as instituições de ensino públicas seguem o 
que diz a lei federal 12.772/12 e as instruções normativas de cada 
universidade, sendo sempre um processo seletivo através de edital público, 
com prova escrita, prática, de títulos e defesa de memorial da trajetória 
acadêmica (2005, p. 167). 
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Desta forma, ainda de acordo com os mesmos autores, acredita-se que, 

devido às avaliações serem subjetivamente rigorosas, ser relevante que os 

profissionais possuam preparo para obter melhores colocações nos processos 

seletivos de instituições públicas, levando a ideia de que os mais preparados 

ingressam na docência através de concursos públicos. 

Logo se sabe que são muitos os desafios a serem enfrentados pelo docente 

do ensino superior e muitos deles só serão resolvidos a partir da intervenção de 

políticas e programas mais eficientes, em relação à formação e à carreira desses 

profissionais. 

 

3.2. Categoria - Experiência Profissional e Docente 

 

Neste item, apresentamos o tempo de atuação dos docentes, assim como 

quais funções desenvolvem como professor nos cursos da área da saúde em que 

atuam. 

Sobre o tempo de atuação na docência, esses profissionais estão, assim, 

distribuídos: 

 

Quadro 2. Participantes da pesquisa em relação ao tempo de atuação na docência. 

Números de Participante da 
Pesquisa 

Tempo de Atuação na Docência 

03 (três) Menos de 01 (um) ano. 

13 (treze) Entre 1 e 5 anos. 

04 (quatro) Entre 5 e 10 anos. 

11 (onze) Entre 10 e 20 anos. 

02 (dois)  Acima de 20 anos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Observando as respostas dos docentes, fica evidente que 60,6% possuem até 

dez anos de experiência, sendo que 39,4 % têm mais de dez anos de experiência na 

docência. 

Esses dados são importantes para poder compreender que, quanto mais 

tempo de atuação esse docente tiver, mais experiências ele já acumulou em sua 

prática cotidiana em sala de aula. E, como diz Tardif (2002), os saberes são 
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temporais, por serem adquiridos através do tempo, pois, em geral, aprender a 

ensinar é aprendido através da história de vida desse professor. O autor ressalta, 

ainda, que os primeiros anos da prática docente são essenciais para o 

desenvolvimento de competências e experiências, através da rotina. 

Além do mais, nota-se que o tempo de atuação na carreira de origem da 

formação dos profissionais e suas experiências na área da saúde tornam-se fatores 

que o impulsionam pelo caminho da educação, mantendo-os numa jornada dupla de 

trabalho, no âmbito da assistência à saúde, bem como na atuação na docência; 

como esclarece Treviso e Costa (2017), o profissional da saúde não atua somente 

na assistência, sendo a educação uma das vertentes para seu ofício.  

  Para Pimenta e Anastasiou (2005), na formação do professor, os saberes da 

experiência têm destaque como parte dos conhecimentos necessários ao 

desempenho da atuação.  Esses saberes contribuem para uma identidade 

profissional que está em constante construção. Sobre isto, Freire (2002) afirma que 

todo conhecimento é inacabado e, neste sentido, as vivências são oportunidades de 

desenvolvimento profissional em tempo real e na práxis da docência4. 

Quando questionados sobre “Quais as funções que desenvolve enquanto 

professor”, as respostas foram muito reveladoras, sobre essa riqueza do cotidiano 

escolar e aqui se opta por transcrever parte do discurso dos docentes, sendo a 

maioria advindos de cursos de Bacharel da área da saúde que vivenciam o cotidiano 

escolar e atuam em cursos superiores na área da saúde.  Destacam-se, então, as 

respostas da pesquisa, sendo que, nesta categoria, foram selecionados 31 excertos, 

tendo em vista que alguns não se enquadravam nas subcategorias, como por 

exemplo: D24 - “Atualmente estou em afastamento para cursar doutorado em 

Enfermagem (saúde do idoso).” E, dessa forma, a profissional não está atuando na 

função de professor, devido ao afastamento. 

 

Quadro 3. Participantes da pesquisa em relação às funções que desenvolve enquanto 

professor. 

Percepção da Aprendizagem. D6 - “Ensinar, estimular o conhecimento e aprendizado dos 
alunos, assim como pesquisas”. 
 
D17 - “Elaboração de proposta pedagógica de curso, 
aprendizagem dos acadêmicos, cumprir e sugerir, elaborar 
plano de trabalho, realizar eventos, ministrar aulas, 

                                                           
4 Indissolubilidade entre teoria e prática, dois grandes eixos do conhecimento. 
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participação de desenvolvimento científico, avaliar alunos, 
participar das reuniões pedagógicas, integrar bancas 
examinadoras e outros”. 
 

Percepção do Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

D2 - “Elaboração de plano de aula; ministração de aula; 
supervisão de Estágio; coordenação de Projetos de extensão 
coordenação de Projeto de pesquisa”. 
 
D3 - “Transmitir conhecimento por meio de metodologia ativa. 
Elaboração de pré-aula, aula e pós-aula. Planejamento de 
atividades”. 
 
D4 - “Planejamento do plano de aula e lançamento no portal; 
Desenvolvimento de projetos; Elaboração de exercícios e 
atividades; ministrar conteúdos em sala de aula; 
Acompanhamento da assiduidade (lista de frequência); 
desenvolver habilidades técnicas; Avaliação da aprendizagem” 
(Elaboração e correção)”. 
 
D19 - “Leciono (experimentando metodologias de ensino 
distintas); formação de grupos de estudo; correção de 
trabalhos”. 
 
D22 - “Aulas teóricas, acompanhamento de práticas em 
unidades de saúde. Orientações de trabalhos acadêmicos”. 
 
D23 - “Ensino de graduação e pós-graduação (mestrado), 
pesquisa”. 
 
D26 - “Orientador de atividade integradora, orientador de 
monitoria, ministrante de disciplinas, coordenador de projeto de 
extensão, coordenador de projeto de pesquisa, publicação de 
artigo científico, publicação capítulo de livro, conferências, 
palestras, orientações de seminários”. 

 
D25 - “Ensino e pesquisa (no momento)”. 
 
D27 - “Ministrar o ensino da disciplina / módulo pelo qual é 
responsável; elaborar, coordenar projetos de pesquisa e de 
extensão; participar de reuniões de área, colegiado etc. 
Supervisionar e orientar alunos em estágio curricular; elaborar 
e cumprir plano de trabalho; orientar alunos em Trabalho de 
Conclusão de Curso; Ações de Preceptoria de residentes no 
hospital”. 

 
D28 - “Neste momento ministro aulas de 03 disciplinas, oriento 
estágio no Hospital Universitário Júlio Muller, coordeno a área 
de Nutrição Clínica e coordeno um projeto de pesquisa com 
doentes renais para o trabalho de conclusão de curso de 03 
alunas. Além disso, eventualmente organizo atividades de 
extensão”. 

 
D29 - “Funções de ensino, pesquisa e extensão, atividades 
administrativas”. 
 
D31 - “Supervisão de estágio, ministro aulas, planejamento, 
elaboração de material, execução de oficinas, gestão de 
papéis referentes ao professor”. 
 
D32 - “Docente de disciplinas, orientadora de TCC e estágio. 
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Membro de NDE”. 
 

Percepção Tecnicista D5 - “Professora de bloco teórico e bloco prático”. 
 
D7 - “Acompanho alunos em laboratórios, hospitais, unidades 
básicas de saúde e em sala de aula”. 

 
D8 - “Aulas teóricas, Aulas práticas”. 

 
D9 - “Sala de aula, supervisão de estágio”. 
 
D10 - “Ensino, orientação para capacitação profissional”. 
 
D11 - “Professor – sala de aula, supervisora clínica”. 
 
D12 - “Ministro aulas na faculdade de psicologia, contribuindo 
na formação de futuros psicólogos”. 
 
D13 - “Atividades de ensino na prática clínica, participação de 
aulas teóricas, participação em metodologias ativas/tutorais”. 

 
D14 - “Tutor: orientação das tutorias, guiando através de 
questionamentos o raciocínio dos alunos baseado em 
problemas. Auxílio no desenvolvimento de provas teóricas”. 

 
D15 - “Tutoria, orientação no internato”. 
 
D16 - “Aula teórica/ prática / orientação médico residente”. 
 
D18 - “Todas relacionadas à docência; ministro aulas, planejo, 
acompanho frequência, aplico avaliações”. 
 
D20 – “Professor universitário”. 

D21 – “Professor no ensino superior e coordenador de 

estágio”. 

D30 - Atualização, humanização, ética da profissão”. 
 
D33 - “Ministro aulas teóricas e práticas, elaboração e correção 
de provas, correção de atividades complementares, 
elaboração e lançar/alimentar o sistema”. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Nota-se, a partir das respostas dos docentes investigados, que somente 48% 

expressam, de forma mais detalhada, as funções de professor, enquanto 52% 

retratam a visão técnica, dando a compreensão de que ensinam habilidades. 

Dos que especificam qual é a sua função como docentes, por apresentaram 

respostas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, Observa-se que 57,5% 

atuam em instituição pública e 42,5% em instituições privadas, revelando-se um 

dado preocupante haja vista que o tripé da educação é o ensino, pesquisa e 

extensão. 



45 
 

No que se refere à análise dos questionários, grande parte dos entrevistados 

tem uma visão técnica do que seria ser docente, sendo 42,5% de instituições 

públicas e 57,5% de instituições privadas, ficando evidente quando eles respondem, 

de forma sucinta e objetiva, qual seria a sua função e/ou expressam especificidade 

em destacar as habilidades; como exemplo: D5 - “Professora de bloco teórico e 

bloco prático” e D7 - “Acompanho alunos em laboratórios, hospitais, unidades 

básicas de saúde e em sala de aula”. 

Ademais, vale destacar que apenas 8% do total de investigados, estes 

atuantes no ensino privado, expressaram o discernimento, em sua resposta, de que 

faz parte da sua função como professor preocupar-se com a aprendizagem de seu 

aluno; no ensino público, não foi citada a palavra aprendizagem.  

Para Nascimento (2015 p.9), “o conhecimento específico de cada uma dessas 

áreas do conhecimento requer profissionais com expertise sobre o conteúdo a ser 

ministrado, o que não lhes retira, também, a necessidade de conhecimentos mais 

amplos e não-lineares”. 

É importante destacar que a análise é um simulacro da realidade educacional, 

onde se deve observar a formação mínima do professor, mas também o apoio 

institucional para que o mesmo continue se atualizando, pois, para Vasconcellos 

(2000), as universidades têm a responsabilidade de estabelecer políticas de 

formação continuada (atualização, complementação e formação docente), sendo 

este um direito da capacitação para o exercício da docência. Algumas discussões 

sobre componentes curriculares das áreas pedagógicas tornarem-se obrigatórias 

neste tipo de graduação e já foram cogitadas, por ser a docência uma oportunidade 

de atuação deste profissional. 

 Além disso, evidencia-se, na maioria dos discursos dos docentes, que a maior 

pertinência das funções que um professor desempenha na escola, independente da 

área de formação ou do nível de ensino em que ministra as aulas, seria planejar, 

sendo esta uma atividade de antecipação tão fundamental para as escolhas sobre 

métodos, recursos, forma de avaliação. Assim, na fala deles, há forte demonstração 

de domínio das funções docentes, bem como da finalidade do ensino.  

 Neste sentido, Batista (2005) retrata que o cotidiano de um professor 

universitário mais realista no exercício da docência é planejando, ministrando aulas 

práticas e teóricas, corrigindo avaliações, realizando experimentos em laboratórios. 

  Ademais, os conhecimentos da área de atuação e os conhecimentos 
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pedagógicos são relevantes, porém os saberes das experiências materializam os 

conceitos em métodos, procedimentos e vivências que não se podem comparar aos 

estágios curriculares obrigatórios, para os estudantes em cursos de licenciatura, 

onde tais vivências não podem ser comparadas ao valor da experiência docente no 

exercício profissional da docência. 

 Observa-se a contribuição de Cunha (2013) ao demonstrar o quanto é 

importante compreender a formação do professor ao dizer que esta é bastante 

complexa, entendendo que não apenas a prática do ensino tem papel fundamental 

para se moldar o profissional, mas também a cultura, o local e as condições de 

trabalho, educação familiar, aspectos sociais e políticos. 

 O cotidiano escolar é extremamente rico em vivências, tanto no campo 

interpessoal na relação professor- aluno, aluno- aluno, professor-professor, como no 

processo de ensino/aprendizagem, tanto das experiências exitosas, como em 

situações em que as dificuldades se apresentem. Estas interações compõem os 

conhecimentos de experiências que ajudam a relacionar a teoria com a prática 

docente, conceitos procedimentais sobre as escolhas metodológicas que possam 

resultar em melhor desempenho do estudante.   

 Para Masseto (2000), o professor universitário tem tido maior consciência de 

que a docência exige competências próprias e específicas, as quais não se limitam 

ao diploma de bacharel, mestre ou doutor, apesar de isso ser importante, mas que 

se ampliam para a habilidade de se saber construir o conhecimento, favorecendo e 

priorizando, assim, a aprendizagem do aluno do ensino superior. 

Assim sendo, podemos asseverar que ser um professor do ensino superior 

não requer apenas ter ou não habilidades, mas, sim, conhecimentos inerentes a 

essa atividade, pois, além de se preocupar com o domínio dos conteúdos de sua 

disciplina, o professor bacharel deverá basear sua competência profissional de 

maneira comprometida com a aprendizagem de seus alunos, com ênfase em cursos 

de formação pedagógica, para que o seu desempenho como professor seja movido 

por sua análise, enquanto sujeito de sua própria prática. 

Para Carmo et. al (2015), é importante para a sociedade que o professor 

universitário seja intermediador entre o aluno e a universidade, aproximando o aluno 

da pesquisa, com a finalidade de consolidação da tríade: pesquisa/ensino/extensão.  

Desta forma, seria interessante que as instituições privadas investissem em 

maior carga horária para que seus professores realizem formação continuada, 
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cursos relacionados à docência e capacitações periódicas, reuniões entre 

professores para partilha de sucesso escolar; oportunizar aos professores e alunos 

para estarem  cada vez  mais presentes na pesquisa, nas descobertas, explorando a 

criticidade do aluno, a competência do professor e o potencial institucional com a 

finalidade de benefício à sociedade. 

 

3.3. Categoria - Desafios Enfrentados pela Docência 

 

O terceiro item de categorização são os desafios enfrentados pela docência 

em que são destacadas as expectativas e anseios dos docentes com formação na 

área da saúde e atuam nos cursos afins de sua formação, compreendendo os 

pontos que são comuns à maioria desses profissionais. 

Concordamos com Libâneo (2001) e Pimenta e Anastasiou (2005) que 

asseveram a relevância de se ampliar o conceito de educação e sua diversidade, 

pois, para os autores, a prática pedagógica envolve saberes e formas de ação que 

não são limitadas apenas a habilidades e, sim, na complexidade do conhecimento 

que envolve conceito, crenças e atitudes. Para tanto, é relevante que o docente 

tenha o conhecimento nas áreas de Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Didática, 

dentre outros. Assim, os docentes, conhecendo os estudantes e os seus métodos 

embasados por conhecimento das práticas pedagógicas, poderão ter mais facilidade 

em construir o processo de ensino/aprendizagem. 

Assim, para melhor compreensão desses docentes investigados, como 

destacado anteriormente, os mesmos foram questionados sobre o que mais gostam 

e do que não gostam dentro da profissão, cujas respostas foram variadas, 

evidenciando, dessa forma, os motivos da escolha dos profissionais bacharéis na 

saúde ao optarem pela carreira de docentes. 

Observa-se, no Quadro 4 a seguir, os fragmentos de respostas sobre o 

questionamento “o que você mais gosta dentro da profissão” que mais apareceram 

para análise e que são mais semelhantes.  

Ressalta-se que, nesta categoria, foram selecionados 26 excertos, tendo em 

vista que alguns não se enquadravam nas subcategorias, como, por exemplo: D26 - 

“De todas as atividades que realizo”, sendo inespecífico ao selecionar quais 

atividades eram as de que mais gostava. 
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Quadro 4. Participantes da pesquisa em relação ao que mais gostam dentro da profissão. 

Ensinar. D3 – “Ensinar; transmitir conhecimentos; trocar 
experiências.”  
 
D5 - “Ensinar.” 
 
D8 - “Ensinar.” 
 

Ver o Crescimento e Aprendizagem do Aluno. D2 - “A formação profissional do acadêmico; a 
construção do profissional, auxiliar o aluno a 
alcançar seu sonho.” 
 
D4 - “Gosto de compartilhar o conhecimento e 
planejar atividades que motivam o aprendizado 
dos alunos.”  
 
D6 - “A oportunidade de mudança.” 
 
D7 - “Observar e presenciar o 
crescimento/educação dos alunos no decorrer da 
graduação.” 
 
D10 - “Observar os alunos crescendo e 
apropriando do ser profissional.” 
 
D 13 – “Ver o crescimento do conhecimento dos 
alunos.” 
 
D 20 – “A transmissão de conhecimento – poder 
passar um pouco de que aprendi em minha vida 
profissional me fascina. Ver o desenvolvimento 
do aluno me deixa realizado.” 
 

Motivação para Continuar 
Estudando/Atualizando. 

D 15 – “Estar estudando sempre.” 
 
D 18 – “A possibilidade de inovar e aprender 
frequentemente, ter acesso a pessoas.” 
 
D 24 – “Gosto dos desafios diários como a 
constante busca pelo conhecimento, 
aperfeiçoamento. A parte que mais gosto é de 
estar em contato com os alunos em constante 
troca de conhecimento e experiências.” 
 
D 28 – “Gosto de estar em sala de aula, de 
ensinar e aprender todos os dias. Gosto de ter 
que me manter atualizada. Além disso, para 
minha profissão, a remuneração que ganha 
como docente é bem maior que ganhava 
trabalhando em hospital.” 
 

Envolvimento Interpessoal. D1 - “Gosto do envolvimento com o aluno, gosto 
de conhecer (claro que é aos poucos) a história 
deles, gosto de ver a satisfação e o interesse do 
aluno, fico realizada quando o aluno aprende e 
consegue ensinar o colega. Gosto do respeito e 
da consideração que alguns têm, 
aparentemente, a maioria. Gosto, pois muitas 
vezes, me sinto valorizada pelo meu esforço.” 
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D9 - “O aprendizado constante, a relação 
professor-aluno.” 
 
D 11 – “Possibilidade de trocar conhecimento e 
experiências com alunos.” 
 
D 14 – “O envolvimento com os alunos, a 
capacidade de auxiliar no desenvolvimento do 
ser humano, do ponto de vista cognitivo e 
amadurecimento pessoal e profissional.” 
 
D 31 – “Estar com os alunos.” 
 

Conhecimento Técnico e Específico. D 12 – “O que é gratificante é poder fazer parte 
de um processo em que através da mediação de 
saberes vai ocorrendo uma construção de 
habilidades, competências e acima de tudo, 
outros estados de conscientização nos 
acadêmicos. Tal processo deve ser horizontal e 
não mais vertical.” 
 
D 16 – “Ensino, assistência ao paciente.” 
 
D 17 - “Desenvolver trabalhos científicos, 
ministrar aulas, desenvolver projetos, participar 
de eventos esportivos.” 
 
D 21 – “As atividades do desporto, 
principalmente o basquetebol.” 
 
D 23 – “Lecionar e acompanhar aluno na prática, 
pesquisa.” 
 
D 27 – “Estar em sala de aula e orientar alunos 
em campo de estágio na área clínica.” 
 
D 30 - “Atividades extra-sala de aula.” 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 Considera-se como um ponto importante o fato de muitos participantes 

gostarem da docência pela possibilidade da interação interpessoal, isto é, para 

Nóvoa (2009), nas necessidades de formação docentes, chamadas de “Os 5 P’s”: 

Prática, Profissão, Pessoa e Partilha e Público, um dos conhecimentos relevantes na 

atribuição docente é o conhecimento interpessoal. 

 Nas respostas dos participantes da pesquisa, evidencia-se a apreciação pela 

carreira de docência pela fomentação da proposição interpessoal. Observar o 

crescimento ou a aprendizagem dos estudantes é argumento que justifica a escolha 

pelo magistério no percurso profissional dos bacharéis em saúde. 

 Importante destacar que, para Batista (2005), compreender a docência e a 

prática em saúde ressignifica o conhecimento, ao compartilhar com os alunos as 
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experiências vivenciadas em sua área de atuação, pois são profissionais que 

possuem experiência no mundo do trabalho, podendo, assim, desenvolver sua ação 

a partir dos desafios e das exigências que surgem. Os docentes, então, trazem a 

realidade para a sala de aula e contribuem com a formação dos estudantes; 

entretanto, a formação continuada desses docentes é imprescindível e deve fazer 

parte de suas experiências (BATISTA, 2005). 

 Para Pimenta e Almeida (2011), formar profissionais competentes, 

atualizados às demandas, com senso de justiça social e profunda identidade com a 

cidadania democrática, comprometidos com o ato de educar, requer muito mais 

desses professores do que apenas ensinar conteúdos referentes às suas áreas de 

especialização stricto sensu. 

 Outrossim, eixos da pesquisa e da orientação de estágio são atividades que 

atraem os profissionais da saúde a escolherem a sala de aula como carreira 

profissional. Justifica-se, assim, a resposta proferida: “atualização e oportunidade de 

continuar estudando” como outro argumento em defesa da escolha para atuar na 

educação. 

 Em relação à outra questão feita aos docentes: “O que você não gosta dentro 

da profissão?”, apresenta-se, no Quadro 5, suas respostas mais frequentes. 

É importante destacar que, nesta categoria, foram selecionados 25 excertos, 

tendo em vista que alguns não se enquadravam nas subcategorias, como, por 

exemplo: D26 - “Não há.”, sendo inespecífico ao selecionar quais atividades eram as 

de que não gostava. 

 

Quadro 5. Participantes da pesquisa em relação ao que não gostam dentro da profissão. 

Desvalorização e Baixo Salário. D 5 – “O piso salarial baixo.” 
 
D6 – “Burocracia, baixos salários e 
desvalorização.” 
 
D 12 – “Não gosto de pensar que eu não goste 
nada na profissão. Apesar dos desafios, amo a 
sala de aula, amo aprender e fazer troca de 
saberes com os alunos (a) s., mas de modo 
geral sou consciente de que a valorização de 
professoras e professores no Brasil está aquém 
do que realmente em países, governos ou 
Estados sérios.” 
 
D18 – “Pouca valorização do trabalho docente.” 
 
D19 – “A desvalorização financeira e 
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principalmente, a desvalorização da profissão 
frente ao sistema de saúde (e: não há concurso 
para profissional de E.F. na assistência primária 
de saúde – PSF).” 
 
D24 – “A desvalorização tanto por parte de 
alguns alunos, sociedade, quanto financeira.” 
 

Burocracia e Excesso de Trabalho Extraclasse. D2 – “O trabalho extraclasse que muitas vezes 
temos que fazer; O descomprometimento do 
aluno com seu processo de formação.” 
 
D4 – “Atividades burocráticas de lançamento de 
dados como frequências e notas.” 
 
D10 – “A burocracia institucional (portal).” 
 
D11 – “Correção de provas.” 
 
D15 – “Elaborar avaliação.” 
 
D 16 – “Estresse, falta de tempo.” 
 
D25 – “Cansaço mental associado ao físico na 
condução de práticas.” 
 
D28 -“Não gosto das brigas de ego que existem 
entre profissionais da academia. Também não 
gosto de levar trabalho para casa, especialmente 
nos fins de semana, mas isso é quase 
impossível não acontecer.” 
 
D30 – “Atividades extrasala de aula.” 
 
D31 – “Parte burocrática e levar serviço para 
casa (excessivo).” 
 
D33 – “Lançar/alimentar o sistema de 
notas/faltas, planos de ensino etc.” 

Sofrimento dos Pacientes Internados. D7 – “Presenciamos durante os estágios o 
sofrimento dos pacientes internados.” 
 
D8 – “Sofrimento do paciente.” 
 

Falta de Respeito e Compromisso de Alguns 
Alunos. 

D1 – “Não gosto da falta de respeito de alguns 
alunos, do bom senso que outros não têm. Não 
gosto do não reconhecimento do trabalho do 
professor. Um “parabém” é tão bom quanto o 
meu salário (que para mim está ótimo).” 
 
D3 – “O que me incomoda é mensagem por 
telefone, por vezes em horários impróprios e no 
final de semana, por alunos.” 
 
D17 - “Alunos indisciplinados.” 
 
D20 – “Muitas vezes a falta de comprometimento 
por parte dos acadêmicos e também valorização 
profissional.” 
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D32 – “Falta de educação de alguns alunos e 
levar trabalho para casa.” 
 

Dificuldade com PBL. D14 – “No momento nada em especial, talvez a 
dificuldade da implementação do método PBL, 
por ele ser relativamente novo na instituição.” 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 Observam-se algumas respostas selecionadas dos docentes:  

 As razões que mais se apresentam como desmotivadores da carreira de 

docente têm relação com atividades burocráticas, de planejamento e elaboração de 

avaliações e aulas. A hipótese a ser levantada é que esses profissionais são 

originários de cursos de bacharelado em que o conhecimento didático pedagógico 

não compõe a matriz curricular desses cursos de graduação. Outra inferência é que, 

conforme já retratado aqui nesta pesquisa, a maioria dos investigados não possui 

curso de formação continuada sobre as questões pedagógicas.  

 Esta lacuna quanto aos conhecimentos pedagógicos pode estar ocasionando 

uma insatisfação e cansaço ou muito esforço na elaboração das aulas, bem como 

em outras atividades de planejamento do ensino. 

 Masseto e Gaeta (2013) destacam que ser professor no ensino superior não 

pode, de forma alguma, ser confundido como uma prática de boa vontade, de doar 

algumas horas para auxiliar seus alunos, para ajudar a melhorar seu salário; ser 

docente não é fazer “bico”, não é simplesmente comunicação de experiências 

profissionais aos estudantes. 

 Para Araújo (2004), a docência advém do latim docere que significa ensinar, 

instruir e dar a entender. Assim sendo, a docência é uma profissão que pressupõe a 

apropriação, pelo indivíduo, do planejamento e do desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem. Dentro do contexto universitário, exige-se da formação do 

professor cursos de pós-graduação stricto sensu, por exemplo, a fim de que esse 

docente não apenas ingresse no meio, mas permaneça nele de forma preparada e 

efetiva. 

 Alguns dos entrevistados expõem a dificuldade com o PBL,  sigla que vem do 

inglês, Problem Based Learning e está prevista nas diretrizes dos cursos nas áreas 

de saúde como direcionamento metodológico obrigatório, mostrando-se, assim, uma 

necessidade de formação específica para atuação nos cursos de saúde.  

Para Dias (2017), o PBL é um acrônimo de origem inglesa do termo Problem 
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Basead Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, sendo uma 

concepção curricular metodológica problematizadora, que tem seus fundamentos 

teóricos fundamentados no Construtivismo, opondo-se ao método tradicional do 

ensino baseado na transmissão de conteúdos. 

Ainda sobre o construtivismo, a autora esclarece que ele se apoia em três 

proposições, sendo elas: o entendimento está na interação do sujeito com o meio 

ambiente; em outras palavras, não se pode falar do que é aprendido, de maneira 

separada de como é aprendido; a segunda proposição é o conflito cognitivo que é o 

estímulo à aprendizagem; e, por último, é o conhecimento que envolve uma 

negociação, bem como a capacidade do sujeito de entender sobre os fatos (DIAS, 

2017). 

Estudos comprovam que a aprendizagem ativa aumenta a flexibilidade 

cognitiva, que é a capacidade de intercalar e realizar diferentes tarefas, operações 

mentais ou objetivos e de adaptar–se nas situações inesperadas, superando 

modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes (MORAN, 2018). 

Outro destaque, dentro desta visão, é que o estudante, ao sentir a 

necessidade de aprender, estará mais preparado para utilizar um tempo maior no 

aprendizado, do que alguém que se sinta menos motivado.  

O método baseado em problema tem o foco na problematização, tendo como 

ponto de partida o questionamento, ao mesmo tempo em que propicia uma visão 

pluralista, vinculando articulações diferenciadas com o objetivo de se produzir 

conhecimento (BEHRENS, 2006). Além do mais, esse método oportuniza o 

desenvolvimento de práticas educativas que envolvam, além de participações 

individuais, discussões coletivas, críticas e reflexivas. 

 Outra razão que aparece com frequência é a falta de respeito dos alunos, cujo 

fator de desmotivação se pode alinhar às expectativas de muitos da carreira de 

magistério, com objetivo de intensificar a interpessoalidade; isso parece controverso, 

porém podemos refletir que, ao ensejar a interpessoalidade às expectativas dos 

docentes, com certeza, é um ambiente de respeito e valorização dos profissionais da 

educação pelos estudantes e pela sociedade em geral. 

 Da perspectiva da Sociologia, Vidal (2003) faz uma análise crítica do conceito 

de respeito que, no nosso entender, aproxima-se da ideia de justiça postulada por 

Comte-Spoville (2010). Para Vidal, o respeito refere-se ao acesso de todos a 

condições de vida mais justa e digna, em que o sujeito é tratado como tal. Quando 
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essas condições não estão presentes, o sujeito começa a passar por situação de 

humilhação, além de experimentar o sentimento de não ser tratado como ser 

humano. Portanto, segundo o autor, o sentimento e a queixa de “falta de respeito” 

derivam de situações em que o sujeito não tem acesso a seus direitos e as 

condições previstas no âmbito dos direitos civis, mas que, na realidade brasileira, 

muitas vezes, esses direitos não são respeitados e nem acessados por todos. 

 De acordo com a lei, o estudante infrator pode ser suspenso e, caso repita o 

ato, encaminhado para a Justiça. A proposta muda o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90), uma vez que estabelece o respeito aos códigos de ética 

e de conduta como responsabilidade e dever da criança e do adolescente na 

condição de estudante. 

 Desta forma, a desvalorização passa ser uma palavra ampla e, ao relacionar 

isto aos salários, vemos que a carreira docente não possui atrativos quando se trata 

de ganhos e muitos destes profissionais atuam na educação como uma segunda 

vaga de trabalho, como um complemento da renda.  

 Ademais, fazendo uma inferência ao que Nóvoa (2009) afirma sobre a 

profissionalização da carreira docente, há um claro conflito entre os profissionais 

bacharéis da saúde quanto a dedicar-se à carreira e atuação profissionais de sua 

habilitação ou atuar na docência e buscar uma formação profissional docente mais 

estável. Estes conflitos podem ser vistos com as declarações nas respostas sobre o 

que gosta na carreira docente, pois é necessário um esforço para aprender, na 

prática, as atribuições docentes e o aporte teórico metodológico poderá ser 

esquecido e um pragmatismo funcional na carreira dos bacharéis da saúde que 

atuam como docentes pode tornar-se recorrente. 

 Esclarecemos que os profissionais bacharéis atuantes como professor, diante 

do conhecimento de sua área, fazem bem o seu papel, mas o fariam melhor se 

tivessem a oportunidade de cursar uma “Complementação Pedagógica”. Ao analisar 

que cada profissão tem sua formação, podemos afirmar que o Bacharel não tem 

formação pedagógica, embora alguns possam ser autodidatas e adquiram 

conhecimentos para melhorar a prática de ensinar a qual não fez parte de sua 

formação profissional. 

Quando questionados sobre “quais os principais desafios enquanto 

professor”, as respostas foram diversas, mas parecidas. Em análise, verifica-se que, 

para os docentes, um dos principais desafios é manter-se atualizado, cumprir 
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prazos, devido ao pouco tempo disponível fora da sala de aula; também destacam a 

preocupação em saber transmitir os conteúdos para seus alunos. Apresentam-se 

alguns, nesta categoria, e foram selecionados 25 excertos, tendo em vista que vários 

não se enquadravam nas subcategorias, como: D25 - “Relacionamentos 

interpessoais; variedade acadêmica; organização de CH.”, sendo que, neste caso, 

ficou incompreensível o significado da sigla C.H., pois pode ser distinta, de acordo 

com a instituição. 

 

Quadro 6. Participantes da pesquisa em relação aos desafios, enquanto professor. 

Diferentes Perfis dos Alunos. D1 – “Lidar com perfis diferentes durante a aula, 
o desinteressado, o tímido, o que dorme, prender 
a atenção do aluno que está cansado, às vezes, 
é um desafio, aí entram os recursos didáticos. 
Trabalhar as competências do aluno, são várias 
e cada um com diferentes habilidades, precisa 
de atividades diversas que nem sempre o 
conteúdo permite ou ainda não encontrei uma 
maneira.” 
 
D2 – “Atuar em uma sociedade onde a educação 
é cada vez menos valorizada. A deficiência na 
formação básica do aluno.” 
 
D4 – “O trabalho dentro de turmas grandes. A 
fragilidade da Educação Básica (ensino 
fundamental e médio). Relacionamento 
interpessoal (aluno-professor).” 
 
D10 – “Os diferentes níveis de educação 
(cultural, formal, não formal, informal e 
incidental).” 
 

Caminhos para Aprendizagem (Didática). D6 – “Domínio de turma e transmitir o conteúdo 
aos alunos.” 
 
D11- “Dar aulas com conteúdo programado, 
porém de forma mais dinâmica.” 
 
D14 – “Alcançar métodos que estimulem os 
alunos com mais deficiência, sem conduzi-los de 
forma que fiquem passivos no processo.” 
 
D15 – “Ser compreendida nas orientações.” 
 
D17 – “Desenvolvimento de aprendizagem com 
excelência, desenvolvimento científico na 
universidade.” 
 
D18 – “Proporcionar aulas interessantes, atuais, 
manter atenção e o interesse.” 
 
D19 – “Estimular nos acadêmicos o interesse em 
estudos.” 
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D20 – “Conseguir transmitir o conhecimento ao 
meu aluno; desenvolver metodologias para um 
melhor aprendizado, fazer com que o aluno se 
torne independente.” 
 
D28 – “Conseguir realizar todas as atividades 
que acumulamos, com qualidade. Além disso, o 
desafio em sala de aula é conseguir auxiliar esta 
geração de alunos tão focada nas tecnologias e 
que tem dificuldades básicas de formação 
(português, matemática).” 
 

Mudanças Tecnológicas D5 – “Fazer com que os alunos aceitem a 
digitalização.” 
 
D7 – “Acompanhar as mudanças pedagógicas e 
tecnológicas.” 
 
D23 – “Mudança e transformação do processo 
de ensinar.” 
 

Atualização Docente. D3 – “Manter-se atualizado, tornar a aula 
atrativa, estimular o conhecimento por parte dos 
alunos.” 
 
D9 – “Atualização constante, a facilitação da 
aprendizagem.” 
 
D30 – “Se manter atualizado na ciência da 
saúde/nutrição pela dinâmica das 
inovações/atualizações conciliando com o tempo 
disponível fora da sala de aula.” 
 
D31 – “Organização, paciência e atualizar-se 
nesta vida corrida.” 
 
D32 – “Estar sempre atualizado.” 
 

Integrar o Aluno à Profissão. D8 – “Encontrar o acadêmico quanto à futura 
profissão.” 
 
D13 – “Maturação dos alunos para a 
profissão/estudo.” 
 
D21 – “Fazer com que os alunos gostem de 
exercer a profissão de professor de Educação 
Física.” 
 
D33 – “Formar bons profissionais nas 
perspectivas atuais.” 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

           Possivelmente, a dificuldade de alguns docentes em se manterem 

atualizados e conciliarem o tempo fora da sala de aula está ligada ao fato de muitos 

trabalharem durante o dia no exercício de outra profissão e lecionarem durante a 
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noite ou nos fins de semana, tendo a docência como um complemento de renda. 

 Concordamos com Behrens (2011), ao afirmar que o professor profissional ou 

o profissional liberal professor das mais variadas áreas do conhecimento, ao decidir 

pela docência no ensino superior, precisa ter a clareza de que o seu papel na sala 

de aula é ser professor, superando crenças como a de que o docente nasce feito e 

que, para ser docente, basta ser um bom profissional em sua área; para ensinar, 

basta saber o conteúdo. 

Isto ficou evidente na fala dos docentes ao expressarem dificuldades para 

lidar com situações de sala de aula, como: qual melhor método a ser empregado? 

Como estimular a aprendizagem dos alunos? Como se relacionar com os alunos em 

sala de aula? Todos esses questionamentos tendem a ser resultado de uma 

possível ausência de formação prévia e específica para o exercício da docência, 

sobretudo, na área de formação pedagógica. 

A formação pedagógica é imprescindível para a qualificação docente desse 

bacharel da saúde em sala de aula, pois, para Lira e Sponchiado (2012), por meio 

das competências pedagógicas, surge o comprometimento com as questões do 

ensino e da educação. Ainda de acordo com os autores, é durante a formação 

pedagógica que o docente terá tempo para “pensar” em seus objetivos, seus meios, 

seu envolvimento com a sociedade, bem como em seu compromisso com todos os 

alunos que frequentam a Instituição. 

Assim sendo, traz-se a contribuição de Veiga (2008) por destacar que a 

docência requer formação profissional para seu exercício, conhecimentos 

específicos para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo, a aquisição das 

habilidades e dos conhecimentos vinculados às atividades docentes para melhorar 

sua qualidade. 

De acordo com as normas da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, as Instituições de nível superior, Faculdades e 

Universidades devem integrar: Ensino, Pesquisa e Extensão. Cada profissional ao 

terminar sua graduação deve buscar, conforme seu interesse e oportunidade, os 

cursos de extensão e/ou de pós-graduação, seja especialização, mestrado e 

doutorado, assim como atuar na pesquisa de sua área, Licenciatura ou Bacharelado, 

junto ao exercício da sua profissão. 

Diante dessas considerações, faz-se necessária a ampliação dos espaços de 

formação, pois há necessidade de que haja incentivos da pesquisa sobre a própria 
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prática, bem como a ampliação das discussões sobre a formação docente nos 

programas de pós-graduação e a ampliação da formação continuada institucional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados produzidos a partir desta pesquisa apontaram que boa parte 

dos profissionais bacharéis que atua na função de professor não possui licenciatura, 

complementação pedagógica e especialização em docência no ensino superior. 

Para muitos destes, há a crença de que o conhecimento técnico seja suficiente para 

ensinar, utilizando, assim, suas habilidades e experiências para promover o ensino 

de seus alunos. 

Observa-se que boa parte dos bacharéis atuantes como professor possui 

dificuldades com a didática na sua atuação como docente, confundindo-se com 

outras atividades. Outros limitam o aprendizado dentro de ambientes fechados 

como: sala de aula e hospitais, arraigados na formação técnico-científico, tendo uma 

visão reducionista da contribuição docente na formação do cidadão para a 

sociedade.  

Ressaltam-se, nas falas dos investigados, grandes habilidades e entusiasmo 

em aulas práticas e laboratoriais, características de profissionais técnicos, sendo 

excelentes neste quesito, porém há pouca busca para o caminho da aprendizagem 

quando envolve aulas teóricas, limitando, assim, a construção do conhecimento. 

Esses profissionais demonstram pouco interesse na busca de formação para 

o exercício docente, mas agregam conhecimentos técnicos, atualizando-se 

frequentemente e antenando-se com as mudanças relativas à saúde, na intenção de 

acompanhar as novidades presentes e ensiná-las, na incessante evolução da 

ciência humana, a fim de se tornarem, de fato, educadores da saúde.  

É relevante salientar que, para se fazer docente, não é somente possuir 

conhecimentos técnico-científicos, apesar de importantes; é necessária a formação 

pedagógica para que haja a aprendizagem. É perceptível que há a compreensão por 

parte dos profissionais da necessidade da formação pedagógica, mas é ignorada, 

fazendo-se muito pouco para a mudança desse modelo. 

Nota-se que muitos profissionais bacharéis que ingressam na função de 

professor não possuem formação pedagógica ou não tiveram a experiência com a 

docência, possuindo apenas a graduação, especialização, mestrados e doutorados, 

voltados para a sua área técnica, o que pode limitar o processo de ensino-

aprendizagem. 
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É evidente que o profissional bacharel possui capacidade técnica para 

realização da prática, porém, para que haja a aprendizagem dessa prática, é 

necessário que ele conduza o caminho para a aprendizagem, sendo imprescindível 

o domínio da didática para tal objetivo. Desta forma, esses profissionais necessitam 

compreender a pedagogia, a didática, psicologia e filosofia que são adquiridas 

através de programas de complementação pedagógica e/ou especialização em 

docência. 

No entanto, muitos desses profissionais acreditam que possuir 

especializações, mestrados e doutorados já os tornam capazes de serem 

professores, não atentando que muitos desses programas agregam ainda mais o 

conhecimento técnico, por buscarem pós-graduações voltadas para suas 

respectivas áreas de formação inicial. 

Assim, a pesquisa serviu para a compreensão da formação inicial e 

continuada desses profissionais e seu cotidiano acadêmico, pontuando seus 

desafios e, ao mesmo tempo, sugerindo possíveis superações, dentro da 

perspectiva didático-pedagógica. 

Para a construção das categorias, existia a intenção de saber se os 

professores das áreas da saúde tinham conhecimento prévio de práticas 

pedagógicas, se eles tinham algum curso de extensão e/ou especialização de 

didática ou similar.  Também se possuíam a intenção de saber se eles próprios 

gostavam ou não da função docente e foi essa categorização, a priori, que mobilizou 

a construção das perguntas. 

 Portanto, a partir de uma leitura inicial, fazendo o que Bardin (2016) denomina 

de “leitura flutuante” do que os “professores” responderam no questionário e, depois, 

uma leitura mais pormenorizada, ao ser lida uma por uma cada pergunta do 

questionário de todos os professores contatados, chegou-se, assim, às 

categorizações. 

 Todas as universidades e algumas faculdades oferecem cursos de extensão e 

de especialização, porém nem todos os profissionais têm disponibilidade de tempo 

para cursá-los, sendo este o grande entrave do ensino. 

 O profissional, ao ingressar em uma instituição de ensino, deve priorizar as 

oportunidades que lhe são postas, pois, desta forma, alcançará êxito em sua 

profissão, mesmo que não seja diretamente relacionada à sua titulação. A maioria 

ingressa apenas com graduação; todavia, com a exigência do MEC, muitos fazem a 



61 
 

especialização, embora nem todos façam na área de didática para ter o 

conhecimento básico ao exercício docente. 

É importante destacar que as instituições também devem estimular, incentivar 

e apoiar seus docentes, estabelecendo políticas de formação continuada, 

possibilitando a atualização e complementação pedagógica, pertinentes ao exercício 

da docência.  

Desta forma, esta pesquisa atingiu seus objetivos de compreender a 

formação acadêmica dos profissionais atuantes como docentes nos cursos da 

saúde, ao registrar o tempo de atuação desses profissionais, identificar quais cursos 

de especialização ou complementação pedagógica possuem, especificar quais 

atribuições são desenvolvidas dentro da profissão e detectar os desafios em sua 

prática diária. 

Espera-se, com os resultados obtidos através desta pesquisa, juntamente 

com seu aporte teórico, contribuir para o desenvolvimento de políticas de 

implementação de cursos de complementação pedagógica, voltados 

especificamente aos bacharéis, frente ao evidenciado neste trabalho científico, 

suprindo, assim, a necessidade dos alunos e de toda sociedade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Questionário 

 

1) Formação Acadêmica: ________________________________________________ 

(  ) Bacharelado     (   ) Licenciatura 

 

2) Há quanto tempo atua como docente? 

(  ) Menos de 01 ano. 

(  ) 01 a 05 anos. 

(  ) 05 a 10 anos. 

(  ) 10 a 20 anos. 

(  ) Acima de 20 anos. 

 

3) Possui algum curso na área pedagógica? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Qual curso?  

(   ) Complementação Pedagógica. 

(   ) Especialização em Docência. 

(   ) Outro: _________________________________________ 

 

5) Quais funções desenvolve enquanto professor? 

 

 

 

6) O que você mais gosta dentro da profissão? 

 

 

 

7) O que você não gosta dentro da profissão? 

 

 

 

8) Quais os principais desafios, enquanto professor? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título da Pesquisa: “De Bacharel em Saúde a Professor: Os Desafios e a 

Formação como Parte Relevante no Processo de Ensino/Aprendizagem”  

Nome do Pesquisador: Ricardo de Jesus Maciel 

Natureza da Pesquisa: O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) para 

participar da investigação científica intitulada:  “De Bacharel em Saúde a Professor: 

Os Desafios e a Formação como Parte Relevante no Processo de 

Ensino/Aprendizagem” , que pretende Conhecer a Formação Pedagógica e os Desafios 

Docentes dos Cursos da Saúde. 

1.Envolvimento na Pesquisa: ao participar deste estudo o Sr(a) permitirá que o pesquisador 

Ricardo de Jesus Maciel realize os procedimentos necessários da aplicação do questionário 

como instrumento de coleta dos dados, sendo ainda que o Sr(a)  tem a liberdade de  recusar a 

participar, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  Caso aceite e esteja 

participando, sempre que necessitar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através 

do telefone (66) 99622-3400 e dr.ricardomaciel@hotmail.com. 

1. Riscos: a participação nesta pesquisa poderá ocasionar risco mínimo, talvez desconforto, 

oportunizando o direito de retirar-se a qualquer momento do processo.   

2. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador terá acesso e conhecimento dos dados. 

3. Benefícios: Benefícios são evidentes, visto que serão sujeitos da pesquisa profissionais da 

área de saúde, com trabalhos de cunho acadêmico, profissional e social.  

4. Pagamento:  Sr(a), não haverá pagamento e nem recebimento de nenhum pró-labore por 

participar desta pesquisa. Estando ciente deste esclarecimento, solicitamos o seu 

consentimento de forma livre para participar desta pesquisa.  

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Declaro ainda que recebi uma 

via deste termo de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UNIC (CEP) 

Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação de Mestrado 

Bairro Jardim Europa.  CEP: 78.065-900. UF: MT. Município de Cuiabá.  Fone: (65)3363-1255  

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

RG/CPF _____________________________________________, abaixo assinado, aceito participar 

do estudo como sujeito. Fui informado(a) sobre a pesquisa e seus procedimentos e todos os dados a 

meu respeito não deverão ser identificados por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

Ficarei com uma via do presente termo. 

Cuiabá-MT,______ de _____________________ de 2018. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 


