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Resumo 

FERRAZ, Raquel Martins. Metodologias ativas e a educação tecnicista na área da 

saúde, elucidando a prática docente. 2019. 77 f. (Dissertação Mestrado 

Profissional) – Centro Universitário Teresa D’Ávila, Lorena. 

 

Na área da saúde, têm-se apontado caminhos inovadores para a formação e 
capacitação de profissionais, de modo a instrumentalizá-los nos aspectos 
técnicos, éticos e políticos para a transformação de processos de trabalho 
arraigados em princípios fragmentados do cuidado. Nesta perspectiva somos 
desafiados a fornecer uma formação sólida e que propicie um perfil profissional 
crítico e criativo, sendo o professor o facilitador deste processo, potencializando 
no aluno o protagonismo educacional. As demandas atuais do mercado de 
trabalho exigem mais que técnica e destreza manual, recomendam-se outras 
competências que devem estar agregadas a formação profissional como: trabalho 
em equipe, autonomia, inovação e tomada de decisão. As metodologias ativas 
são estratégias importantes para desenvolver tais habilidades, já que envolve 
contextos reais e trabalha a resolução de problemas em grupos e em diferentes 
contextos. O objetivo deste trabalho foi definir e delimitar o perfil docente em nível 
técnico bem como o levantamento das principais práticas e metodologias ativas 
utilizadas pelos mesmos em cursos técnicos da área de saúde e bem-estar de 
uma Instituição do Vale do Paraíba. Posteriormente criar um prospecto de um app 
com ênfase em metodologias ativas para subsidiar o trabalho docente. Traz 
também uma revisão da literatura no contexto da educação profissional em saúde 
no Brasil, amparado pelo referencial teórico das metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem (MAEA). Para isso, recorreu-se a conceitos e instrumentos do 
Design Thinking realizando-se uma pesquisa-ação por meio de questões 
qualitativas aplicadas aos docentes, neste contexto fizemos a imersão, ideação e 
prototipação. Os resultados permitem demonstrar a viabilidade do 
desenvolvimento da ferramenta para subsidiar a prática pedagógica e abrem 
perspectivas para acreditar que, na educação em saúde a tecnologia disponível 
pode descortinar novos modos de aprender significativamente. Evidencia-se 
também, a necessidade da formação e o aperfeiçoamento dos docentes quanto 
ao uso das tecnologias da informação e comunicação para que os professores 
sejam capacitados para assumir o papel de facilitador da construção do 
conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de informações. Conclui-se 
que, o uso das tecnologias por si só não representa mudança pedagógica, se for 
usada somente como suporte tecnológico para ilustrar a aula, o que se torna 
necessário é que ela seja utilizada como mediação da aprendizagem para que 
haja uma melhoria no processo ensino-aprendizagem.  
 

Palavras-chave: Educação Profissionalizante, Educação em saúde, pessoal e 

educação.  
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Abstract 

FERRAZ, Raquel Martins. Active methodologies and technicist teaching in the 
health area, elucidating the teaching practice. 2019. 77 f. (Master's Dissertation 
Professional) - University Center Teresa D'Ávila, Lorena. 
 
In the area of health, innovative ways have been pointed out for the training and 
qualification of professionals, in order to instrumentalize them in technical, ethical 
and political aspects for the transformation of work processes rooted in 
fragmented principles of care. In this perspective, we are challenged to provide a 
solid education that provides a critical and creative professional profile, being the 
teacher the facilitator of this process, enhancing the student's educational 
protagonism. The current demands of the labor market demand more than 
technical and manual dexterity, it is recommended other skills that should be 
added to professional training such as: teamwork, autonomy, innovation and 
decision making. Active methodologies are important strategies to develop such 
skills, since they involve real contexts and work to solve problems in groups and in 
different contexts. The objective of this work was to define and delimit the teaching 
profile at the technical level as well as the survey of the main practices and active 
methodologies used by them in technical courses in the area of health and well-
being of an Institution of the Vale do Paraiba. Subsequently, an app prospectus 
was created with emphasis on active methodologies to support the teaching work. 
It also brings a literature review in the context of professional health education in 
Brazil, supported by the theoretical framework of active teaching and learning 
methodologies (MAEA). To this end, we resorted to concepts and instruments of 
Design Thinking, carrying out an action research through qualitative issues applied 
to teachers, in this context we made the immersion, ideation and prototyping. The 
results allow us to demonstrate the feasibility of developing the tool to subsidize 
the pedagogical practice and open perspectives to believe that in health education 
the available technology can uncover new ways of learning significantly. It is also 
evident the need for training and improvement of teachers regarding the use of 
information and communication technologies so that teachers are trained to 
assume the role of facilitator of knowledge construction by the student and not a 
mere transmitter of information. It is concluded that the use of technologies alone 
does not represent a pedagogical change, if it is used only as a technological 
support to illustrate the lesson, what becomes necessary is that it is used as a 
learning mediation so that there is an improvement in the teaching-learning 
process. 
 
 
 

Key Word: Education Professional, Health Education, Educational personnel. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação é um processo sistemático e interativo de troca de informações 

entre pessoas de uma dada comunidade, com o propósito específico de ajuda-las a 

elaborar conhecimentos e significados, incorporando-os a sua estrutura cognitiva e 

ao patrimônio cultural coletivo (JAEGER, 1995).  Trata-se de uma atividade 

individual e coletiva, mas que, por definição, diz respeito à construção e organização 

social. 

A educação não é apenas um processo institucional e instrucional, mas 

também um instrumento formativo do humano, seja na particularidade da relação 

pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva sem perder as 

referências éticas e políticas, tendo como premissa que o processo de formação de 

um sujeito ético, ou de um cidadão, vai depender da própria construção do sujeito 

humano (REPETTO, 2005).  

O grande desafio deste início de século é a crescente busca por metodologias 

inovadoras que possibilitem uma pratica pedagógica capaz de ultrapassar os limites 

do treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a 

formação do sujeito como um ser ético, crítico, reflexivo, transformador e 

humanizado (GEMIGNANI, 2012). 

Frente a essa perspectiva muitas pesquisas emergem como, por 

exemplo, Araújo e Sastre (2009), Decker e Bouhuijs (2009); Marin et al (2010)  estas 

pesquisas têm apontado como aspecto para o alcance dessa demanda, uma 

formação que incorpore metodologias ativas (MAEA) no processo ensino e 

aprendizagem de estudantes da saúde.  

Segundo Araújo e Sastre (2009) afirmam que na ABP (Aprendizagem 

baseada em problemas) o aluno parte de problemas ou situações que objetivam 

gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais, com forte motivação 

prática e estímulo cognitivo para evocar as reflexões necessárias à busca de 

adequadas escolhas e soluções criativas. 

Com base nessa assimilação, observamos que os conceitos de 

conscientização, emancipação, transformação social, somados aos de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462019000100513&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462019000100513&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B27
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autoconhecimento e autorreflexão (Decker e Bouhuijs, 2009), são tidos como 

essenciais na definição de objetivos educacionais para dirigir o processo de ensino-

aprendizagem na metodologia da problematização.  

Marin et al (2010) entrevistaram discentes sobre as fortalezas e fragilidades 

dos métodos ativos de aprendizagem. A análise desse material foi guiada pela 

‘hermenêutica dialética’, tendo como referência os princípios do ‘método de 

interpretação de sentidos’. Seus resultados apontaram para o fato de que as MAEAs 

estimulam o estudo constante, a independência e a responsabilidade, possibilitam a 

integração das dimensões biopsicossociais, preparam para o trabalho em equipe e 

aproximam os alunos dos usuários e da equipe. No entanto, esses autores afirmam 

que os sentidos extraídos das falas dos estudantes indicam que nem todos estão 

preparados para isso; algumas vezes, sentem-se perdidos em busca de 

conhecimentos, além de apresentarem dificuldades quanto a sua inserção na equipe 

de saúde. 

Segundo Freire o emprego das metodologias ativas de ensino, onde o sujeito 

é estimulado a processos construtivos de ação-reflexão-ação, em que o estudante 

tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado, que se dá numa situação 

prática de experiências, por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e 

permitam pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade (FREIRE, 2006).  

As Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem (MAEA) estão 

fundamentadas na ideia do estudante como responsável pela própria busca do 

conhecimento, cabendo ao professor o papel de facilitador e estimulador desta 

busca (ROCHA, 2014). 

“O facilitador é o responsável por conduzir o processo de uma sessão onde 

os participantes trabalham juntos para atingir determinado objetivo. Ele deve ser 

neutro com relação ao produto da aprendizagem, ou seja, não julga nada, nem 

ninguém. Ele deve encorajar os participantes a usar o processo definido para a 

sessão da maneira mais efetiva possível, para cumprir as tarefas, respeitando as 

restrições em um período de tempo pré-definido” (TAVARES, 2006).  

Retomar o foco do processo ensino aprendizagem neste transitar de 

modificações, nos parece necessário. Poderíamos atribuir isto a velocidade 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

15 
 

implacável das tecnologias, a influência midiática, a configuração de uma nova 

avassaladora sociedade capitalista. Neste contexto torna-se urgente refletir os 

processos de ensino aprendizagem e a formação do profissional, neste contexto do 

trabalhador da saúde.   

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea têm permitido a 

discussão sobre o processo de ensino aprendizagem necessário à formação de 

novos profissionais da saúde devido às mudanças sociais e na produção do 

conhecimento que a sociedade vem passando, gerando um saber-fazer científico 

provisório (MITRE, 2008). 

Segundo Medeiros, acredita-se que a memorização de dados embasados na 

prática da técnica não garante a formulação do pensamento em sua totalidade. Para 

que ocorra uma aprendizagem significativa, é necessário criar-se um “processo de 

interação”, um “ambiente pedagógico” e um “jogo pedagógico” onde se consiga 

ensinar e aprender por meio da formação de sujeitos (MEDEIROS, 2001). 

Nas últimas décadas, a formação dos profissionais de saúde, bem como a 

metodologia envolvida nesse processo, tornou-se um ponto importante a ser 

discutido, pois influencia na resolução dos problemas de saúde da população em 

geral (SILVA, 2013). As demandas atuais requerem profissionais mais humanos, 

flexíveis, críticos, reflexivos e que possuam um diferencial no conhecimento 

intelectual e na solução de problemas, que saibam atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde. 

Anastasiou 2004 criou o termo ensinagem para indicar uma prática social 

complexa efetivada entre os sujeitos, professor e estudante, que engloba tanto a 

ação de ensinar quanto a de aprender, em processo contratual, de parceria 

deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento 

escolar, resultante de ações efetivadas na / e fora da sala de aula. 

Refletindo o contexto nacional o Ensino Técnico Profissionalizante (ETP) 

existe a necessidade de adequação no perfil do docente que atua no mesmo, 

estabelecida pelo Parecer 11/2012 (BRASIL, 2012). Como apresenta Oliveira:  

[...] há necessidade de se pensar uma nova proposta nos programas de 

formação de professores em ambientes virtuais, assegurada por um desenho 

didático que favoreça a dialogia e que proporcione um tempo adequado para 

aprendizagens significativas. Tudo isso demanda espaços mais abertos, 
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onde adultos formandos tenham não apenas acesso às informações, mas 

uma participação autônoma na produção e apropriação dos valores que as 

tecnologias agregam (OLIVEIRA, 2012, p. 154). 

 

A aplicação de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem 

na educação profissional vem sendo bastante discutida e praticada, são técnicas 

inovadoras que contribuem de forma significativa na aquisição de conhecimentos. 

Nesta perceptiva, as Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem (MAEA) 

são ferramentas que instrumentalizam o docente para aulas mais significativas 

contribuindo no itinerário formativo do aluno já que esta os torna sujeitos na 

construção do conhecimento, e ao docente cabe mediar todo este processo.  

O grande desafio deste início de século é a crescente busca por 

metodologias inovadoras que possibilitem uma práxis-pedagógica capaz de 

ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional, para 

efetivamente alcançar a formação do sujeito como um ser ético, histórico, 

crítico, reflexivo, transformador e humanizado (GEMIGNANI, 2012, p.1). 

A autora complementa que uma ação de ensino da qual resulta a 

aprendizagem do estudante deve superar o simples dizer do conteúdo por parte do 

professor, pois é sabido que, na aula tradicional, que se encerra numa simples 

exposição de tópicos, somente há garantia da citada exposição, e nada se pode 

afirmar acerca da apreensão do conteúdo pelo aluno. Nessa superação da 

exposição tradicional, como única forma de explicitar os conteúdos, é que se 

inserem as estratégias de ensinagem. 

O professor enquanto facilitador contribui para uma formação que privilegie o 

desenvolvimento de uma autonomia individual, mas preparada para o coletivo. Para 

alcançar tal propósito a visão macro deve permear a micro e entre estas cabe 

transitar, na construção do constructo do saber. As diversas redes, consciência 

coletiva, cultura são essenciais para que a dialética ação-reflexão-ação possa ser 

parte do processo formativo do profissional. 

Embora não sejam estratégias tão recentes, é necessário formar facilitadores 

educadores com competências e habilidades para conduzir o processo de ensino 

aprendizagem em grupos de facilitação. Na visão de Mendonça (2008), o facilitador 

é um agente que tem o papel de acompanhar e oportunizar a reflexão crítica e 
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também auxiliar na definição dos “nós críticos”, instigando o raciocínio. No conjunto 

de habilidades necessárias, destacam-se aquelas relacionadas à organização do 

trabalho (área de gestão) e as relacionadas à facilitação de processos educacionais 

(área de educação) (LIMA et al., 2015). 

Sobretudo somos desafiados a atuar e atender diferentes necessidades, 

muito além de ensinar e dominar técnicas de ensino aprendizagem faz necessária à 

escuta ativa e a utilização de tecnologias baseadas em problemas reais e de forma 

que integre diversos conhecimentos e disciplinas e ofereça segurança emocional 

aos educandos. É neste cenário que as tecnologias móveis aparecem com grande 

possibilidade de romper com o paradigma de transmissão de saber.  

Ao conceito de aprendizagem e ensino ativo está vinculado ao de 

metodologias ativas. Nelas, segundo Gouvêa et al. (2016) os estudantes atuam na 

construção do seu conhecimento. Podemos dizer que tais metodologias surgiram em 

contrapartida à aprendizagem mecânica e torna-se interessante que os professores 

criem condições para que os alunos realizem seus estudos de modo ativo.  

Assim, conforme observado por Oliveira e Pontes (2011) e Hung (2015) uma 

metodologia ativa envolve uma série de processos, estratégias e métodos de ensino 

e aprendizagem com enfoque no estudante como agente de sua própria 

aprendizagem. 

A educação clássica focada no educador onde se considerava o bom aluna o 

detentor de maior conhecimento teórico, torna-se obsoleto à medida que as novas 

demandas requerem competências relacionadas à interação social, ao uso das 

tecnologias digitais e às respostas criativas, são cada vez mais valorizadas.   

Os aplicativos para dispositivos móveis abriram muitas possibilidades para 

abordagens diferenciadas na educação, corroborando com o exposto por Bento e 

Cavalcante 2013, que também observaram que os dispositivos de tecnologia móvel 

são aparelhos muito populares, e seus aplicativos podem vir a ser utilizados em sala 

de aula como recurso pedagógico. Em suas pesquisas sobre o uso de aplicativos 

móveis para o ensino e aprendizagem, Nichele Schlemmer 2014, destacam que 

estas ferramentas proporcionam aos professores e estudantes mobilidade e uma 

interface fácil de ser utilizada, podendo assim, implementar diferentes estratégias de 

ensino e aprendizagem.  
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Trazer para o contexto educacional a tecnologia móvel para aplicativo se deu 

pela praticidade, inovação tecnológica e por ser este um instrumento presente no 

cotidiano das pessoas. Estes fatos conferem a ferramenta um grande potencial para 

a utilização como apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 

Obviamente alguns cuidados devem ser implementados considerando a 

utilização de aplicativos para dispositivos móveis no ensino e na aprendizagem, 

destacam a necessidade avaliação deste recurso em relação à qualidade e rigor dos 

conteúdos. 

Com base nestas considerações iniciais refletir nossa forma tradicional e 

cartesiana de ensinar, recorrendo às muitas transformações metodológicas para 

disponibilizar ferramentas para subsidiar o trabalho do docente da área da saúde 

com ênfase nas metodologias ativas de ensino aprendizagem.  
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1.1.1 Objetivo Geral  

O objetivo deste trabalho é definir e delimitar o perfil docente em nível 

técnico bem como o levantamento das principais práticas e metodologias 

ativas utilizadas pelos mesmos em cursos técnicos da área de saúde e 

bem-estar de uma Instituição do Vale do Paraíba. Posteriormente criar um 

prospecto de um app com ênfase em metodologias ativas para subsidiar o 

trabalho docente.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Levantar o perfil de docentes dos cursos de saúde e bem-estar de 

educação profissional em uma Instituição do Vale do Paraíba- SP.  

 Levantar estratégias e metodologias utilizadas pelos docentes em sua 

prática que mais contribuem para a formação mais ampla do discente.  

 Identificar referências que abordem as MAEA e o processo de 

desenvolvimento de competências na formação docente. 

 Disponibilizar um prospecto de telas para um vindouro aplicativo com 

ênfase nas MAEA ao docente do ensino em saúde como ferramenta 

prática e inovadora que subsidie estratégias e recursos para suas 

aulas para serem mais criativas, reflexivas e significativas, 

privilegiando o aluno como protagonista no processo ensino 

aprendizado facilitado pelo docente. 
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2 Contribuição do Trabalho 

Diante dos desafios colocados pelo Plano Nacional de Ensino (PNE) 

(BRASIL, 2014), para o cumprimento das metas e das ações atuais do governo com 

a mudança do ensino médio, ampliando as ofertas de vagas e também frente ao 

contexto tecnológico e visão de mundo atual surge então à pergunta: Qual o perfil 

dos docentes que atuam no ensino profissional? Quais conhecimentos têm sobre as 

MAEAs? Quais as estratégias e MAEAs mais utilizadas? Quais as MAEAs mais 

efetivas para o ensino profissional em saúde? As MAEAS de fato podem contribuir 

na formação do aluno enquanto protagonista neste processo? E é possível nos 

utilizarmos da tecnologia móvel neste contexto? Estas são questões que a presente 

pesquisa pretende responder a partir das coletas e análise de dados. 

Esta pesquisa visa refletir as metodologias ativas de ensino aprendizagem, 

conceitos e instrumentos do Design Thinking, que contribuirão para organizar e 

balizar estudos acerca de formação docente em educação profissional e tecnológica, 

bem como disponibilizar um prospecto para aplicativo móvel como recurso e 

estratégia que podem contribuir para o ferramental da prática docente. 

Este trabalho contribuirá também para a reflexão do conhecimento na medida 

em que tem dois produtos finais: uma dissertação e prospectos de um aplicativo 

móvel que poderá ser validado consequentemente contribuir para melhor 

compreensão do conteúdo e replicabilidade das MAEAs. 

Isso foi possível usando conceitos do Design Thinking, que parte da imersão 

no universo dos docentes, partindo para a ideação dentro das situações e 

informações levantadas e a prototipação momento em que foi possível criar um 

prospecto de modo que o aplicativo desenvolvido tenha algo tangível para ser 

testado em uma etapa futura junto aos usuários. 

Por intermédio da prototipagem de um aplicativo, utilizando o conceito das 

MAEAs e metodologia interativa, este trabalho aspira auxiliar o docente com 

recursos com um portfólio de atividades, metodologias, dinâmicas entre outros 

recursos.   

O trabalho ainda traz outra contribuição no que tange à forma da abordagem 

da metodologia de ensino e aprendizagem, partindo do conceito de que para ser um 

bom professor facilitador no processo ensino aprendizagem este precisa se 
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empodeirar de conhecimentos, afetividade e percepção do contexto sala de aula e 

assim atuar no sentido de preencher as lacunas, ouvir, participar e mediar os 

conflitos, saberes, sentimentos e construções que este ambiente tão rico é capaz de 

proporcionar. Corroborando Ornellas (2016), o docente é sujeito "faltante" e, 

portanto, desejante que, na representação social de professor dentro da 

contemporaneidade, precisa cuidar de si mesmo (escutar a si mesmo) para poder 

desenvolver uma escuta acurada quanto às faltas e lacunas do aluno para contribuir 

com o processo de aprendizagem, experimentação e desenvolvimento desse sujeito 

para que ele seja capaz de integrar áreas de conhecimento/disciplinas, aplicando-as 

num campo empírico, testando hipóteses e sendo difusor de conhecimento.  

 

2.1 Conceituando algumas metodologias ativas no ensino e aprendizagem, 

utilizadas na área da saúde: Referencial teórico. 

  

Nesta sessão da pesquisa apresentaremos duas perspectivas teóricas de 

ensino às metodologias ativas e as metodologias interativas em ambas os alunos 

torna-se sujeitos ativos do processo de aprendizagem construindo um percurso 

significativo e colaborativo entre todos os envolvidos nas ações de ensinar e 

aprender.  

Faremos uma breve introdução à pedagogia progressista ou pragmatismo 

esta filosofia americana que influenciou de forma marcante a educação no Brasil no 

século XX um de seus mentores foi John Dewey. Na teoria deweyana, tanto a 

criança quanto o adulto são seres ativos que a partir da experiência, do 

enfrentamento de situações-problema acumulam conhecimento e aprendem. Para 

este pensador “Experiência é uma fase da natureza, é uma forma de interação, pela 

qual os dois elementos que nela entram – situação e agente – são modificados” 

(WESTBROOK, 2010).  

No pragmatismo o aprendizado se baseia em experimentar, envolve os 

sentidos e isto torna-se significativo pois se utiliza de conhecimentos e memorias 

previas fazendo associações entre o conhecimento pregresso e atual, 

estabelecendo conexões.     
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O pensamento deweyano ganha força entre os anos de 1930 e 1950 no 

Brasil, sobretudo com a figura de Anísio Teixeira - o qual havia sido aluno da 

Universidade de Columbia, em Nova Iorque, fortemente influenciada pela teoria 

deweyana - que encabeçou o movimento da Escola Nova na educação brasileira e 

tinha como base a biologia, sociologia e psicologia. Entre essas idéias, as duas 

principais eram a defesa da escola pública e gratuita e a necessidade da 

implantação de experiências práticas nas salas de aula (TEIXEIRA, 1962).  

Para os estudos de Dewey 1959, as bases do aprendizado estavam no 

desenvolvimento biológico, desde o funcionamento fisiológico como também as 

sensações, os significados sociais e os valores que a partir da socialização são 

construídos, bem como as emoções vividas pelas experiências que também 

atribuem significados às mesmas. 

Portanto, a base da teórica de Dewey se constitui na verdadeira essência do 

liberalismo e da democracia; por meio da experiência única de cada indivíduo com 

suas emoções, interesses, valência e significados que se organiza o próprio modelo 

de aprendizado, sem temas previamente definidos pelos orientadores.  

 

2.2 Metodologias baseadas em problemas e projetos (ABP)  

Vivenciar as situações próximas do real podem trazer múltiplos ensinamentos. 

As metodologias baseadas em resolução de problemas e/ou projetos utilizam casos 

reais para estimular os estudantes a acionarem os conteúdos teóricos através de 

situações que necessitam de soluções a partir dos desafios da realidade (SALINITRI 

et al, 2015). 

 Corroborando Perrenoud 2007:  

A formação de professores deveria ser orientada para uma aprendizagem 

para problemas para que os estudantes se confrontassem com a experiência 

da sala de aula e trabalhassem a partir das suas observações, surpresas, 

sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para 

controlar os processos de aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os 

comportamentos de alguns alunos (PERRENOUD et al, 2007, p.22). 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

23 
 

A Problem Basead Learning (PBL) ou Aprendizagem baseada em problemas 

ou projetos requer do aluno os processamentos de várias aprendizagens como a 

proatividade, trabalho em equipe, discussões e interdisciplinaridade. Ao fazer uma 

simulação de situações próximas do real disparam-se vários mecanismos como 

raciocínio lógico, tomada de decisão, trabalho em equipe, liderança, análise do 

cenário, testagens e hipóteses. 

A PBL coloca o aluno no centro do processo à medida que o mesmo se utiliza 

de conhecimentos prévios, interesse e motivação para emancipar-se no caminho do 

conhecimento, ao mesmo tempo envolve o trabalho em equipe e os ciclos 

colaborativos, supera fronteiras inteirando outros conhecimentos e envolve seus 

sentidos para experimentar, protótipar para alcançar as soluções. 

A Problem Based Learning não aborda só os conceitos e procedimentos que 

envolvem os processos cognitivos - mas também com aspectos atitudinais, ou seja, 

provocam respostas comportamentais nos alunos engajadas em objetivos. A PBL 

envolve o conceito de Pavlov sobre estímulo, resposta e reforço, os processos da 

metacognição estudados pela teoria cognitiva e a reflexão sobre as próprias 

experiências, os quais estruturam a forma do raciocínio de tal modo que o aluno é 

capaz de reformular os processos mentais e obter novos insights (WOOD, 2004).  

A PBL é adotada há mais de 50 anos, sobretudo nos cursos de medicina nos 

Estados Unidos e no Canadá, e vem adquirindo mais espaço na educação 

contemporânea, pois a abordagem transcende o método de memorização do 

conteúdo para responder às avaliações adotadas nas metodologias tradicionais, nas 

quais o conteúdo é rapidamente esquecido pelo educando. A PBL estimula o 

aprendiz a encontrar soluções e não memorizar a resposta; a utilizar os 

conhecimentos registrados para encontrar as “saídas”, testando mental e 

concretamente as hipóteses, com criticidade, checando as possibilidades e diante da 

testagem de forma autônoma poder resolver as dúvidas e questionamentos (WOOD, 

2004).  

A implementação da PBL promove uma serie de possibilidades em sala de 

aula como emancipação e protagonismo do aluno já que o mesmo deve ter tomada 

de decisão, ao mesmo tempo a multidisciplinaridade e interativa permite a partilha 
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de experiências e saberes, estes múltiplos processos se permeiam e enriquecem o 

processo ensino aprendizagem.    

Na figura 1: Possibilidades da PBL – Metodologia baseada em problemas e 

projetos. 

 

Figura 1 PBL Aprendizagem baseada em problemas 

Fonte: Autora, 2019. 

 

De acordo com a pirâmide de aprendizagem a seguir (Figura 2), a associação 

de diversas estratégias de aprendizagem, tendo como culminância as 

experimentações e aplicações práticas, proporciona uma maior retenção do 

conteúdo e, portanto, assimilação e consolidação do aprendizado (WOOD, 2004). 

De forma resumida, pode-se afirmar que esse tipo de metodologia de aprendizagem 

é sustentado por esse provérbio chinês “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, 

eu lembro; o que eu faço, eu compreendo. ” Isso foi dito pelo filósofo Confúcio e tem 

relação direta com aprendizagem ativa. 

Silberman 1996 modificou esse provérbio para facilitar o entendimento de 

métodos ativos de aprendizagem, dando a ele a seguinte redação:  

“O que eu ouço, eu esqueço; O que eu ouço e vejo, eu me lembro; O que eu 

ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender; O que eu ouço, vejo, 

discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade; O que eu 

ensino para alguém, eu domino com maestria (SILBERMAM, 1996 p.25).  
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Figura 2 -Pirâmide da Aprendizagem Fonte: EDGAR DALE, 1969. 

Considerando este ambiente de aprendizagem da PBL, o docente tem um 

papel para além da transmissão de conhecimento técnico, mas, sobretudo, o papel 

de facilitador comportamental focado em resultados, estimulando os alunos a 

tentarem superar seus limites e transporem barreiras psicológicas que possam 

impedi-los de alcançar os objetivos desejados.  

O professor deve motivar os seus aprendizes para que eles se tornem ativos 

no processo de aprendizagem, bem como busquem autonomamente enfrentar as 

dificuldades que se apresentam de forma compartilhada com os colegas. 

Cabe mencionar as metodologias interativas este conceito tornou-se 

conhecido a partir do surgimento da web 2.0, a qual traz implícito o construto de 

coletividade na sua estrutura, com a disponibilização de ferramentas e soluções não 

só de compartilhamento de informações, como também de construção de 

conhecimento colaborativo (OKADA, 2008). 
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2.3 Metodologia de Aprendizagem baseada em Projetos (ABP) 

 

Bender (2014) ainda orienta que na ABP podem ser utilizadas as rubricas 

como balizadoras para avaliar se as etapas que estão sendo desenvolvidas pelos 

alunos durante o projeto estão alcançando níveis de qualidade de entrega e se os 

níveis de domínio nas competências estabelecidas nos objetivos da disciplina 

também estão atingindo o esperado.  

Para compreender a aprendizagem baseada em projeto e os significados que 

nela estão envolvidos, é preciso interpretar e contextualizar muitos termos utilizados 

nesta metodologia. O quadro 1 apresenta concepções do docente e discentes 

durante uma experiência da autora na disciplina de projeto integrador em curso 

técnico na área da saúde.  

Quadro 1- Concepções dos discentes e docentes que se utiliza da ABP. 

Fonte: Autora, 2018.   

  

 

 

Cerne  Significação 

Concepção  O docente expõe o tema âncora, mas sem arquétipos. 

Pensamento Crítico  Discentes refletem a partir do conhecimento empírico e 

pregresso/tácito 

Provocação  Problematização e contextualização 

Ciclo Colaborativo  Docente motiva a colaboração e relacionamentos 

interpessoais  

Liderança  Discentes engajados, motivados e com propósito.  

Expertise  Docente com habilidades de multiplicar e mediar 

conhecimentos e competências. 

Inovação  Projetos inovadores com abordagem tecnológica  
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2.4 Design Thinking também como ferramenta para o ensino ativo é possível? 

Pode ser considerado um artefato para o desenvolvimento da criatividade de 

forma inovadora. Segundo Brown 2010, formador e difusor do movimento, alguns 

critérios são importantes como: sustentabilidade, funcionalidade, significação e 

afetividade.  

Ao contextualizar a aplicabilidade do Design Thinking nas questões 

relacionadas à inovação, é importante definir a capacidade que ele possui de 

conferir ao design um discurso próprio.  

Embora possa parecer que o Design Thinking é uma metodologia, com um 

passo a passo a ser seguido isso não é correto. Ele é um novo para outras áreas 

além do Design, um modo de pensar e abordar problemas. Sendo assim, ele é “o 

jeito de pensar do design”, que quando pensado sobre essa ótica é “o projeto 

centrado nas pessoas” (PINHEIRO, 2011). 

Dessa forma, o Design Thinking é um processo para a resolução de 

problemas complexos, desenvolvido colaborativamente e centrado no humano. Sua 

abordagem parte de um pressuposto que considera o objeto em si, e se concebe por 

meio dele. Assim, os designers thinkers utilizam-se do pensamento abdutivo, que 

consiste em questionamentos resultantes da compreensão dos fenômenos a partir 

das informações coletadas durante sua observação sobre o problema, de modo que 

a solução se encaixa nela mesma e não é derivada do problema em questão (VIANA 

et al., 2012). 

Em seguida poderemos verificar as fases que ocorrem no Design Thinking, a 

mesma não tem necessariamente uma ordem podem se transitar adequando-se ao 

contexto situacional.  
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Figura 3 Fases do Design Thinking 

Fonte: Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 15, n. 45, p. 579-596, maio/ago. 2015. 

Neste interim a abordagem utilizada foi a de Viana et al (2012) que 

compreende 3 fases: Na fase de imersão, a utilização do Design Thinking 

possibilitou o envolvimento com os docentes conhecendo seus perfis, práticas e 

metodologias ativas utilizadas através da observação e aplicação dos questionários, 

neste momento foi possível conhecer, ou seja fazer a imersão no universo docente. 

Já na fase de ideação baseado nas respostas dos docentes várias idéias e 

contribuições. Na prototipação pensamos a construção de um prospecto de telas 

para um APP.  

Se educação é troca de modelos conceituais por meio de interações e 

sensações de objetividade (FIALHO, 2011) e o exercício da cidadania no século XXI 

estabelece a colaboração e interação entre pessoas e seus conhecimentos, o 

produto dessas relações é intangível como o conhecimento. 

 

2.5 Taxonomia de Bloom e método de Delphi 

Ao analisarmos o cenário educacional temos professores do século XX 

lecionando no século XXI, existe um abismo entre os momentos, superar estas 

demandas compõe-se em verdadeiro desafio aos docentes, o modelo cartesiano é 

desconectado do mundo atual.  
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Uma das mais conhecidas teorias sobre reestruturação dos instrumentos 

pedagógicos é a Taxonomia de Bloom (1997). Ela classifica comportamentos 

definidos como importantes para a aprendizagem, assim, determinando três 

domínios educativos: o cognitivo, o emocional e o psicomotor. A taxonomia pode 

auxiliar na especificação de objetivos, a fim de facilitar o planejamento de 

experiências de aprendizagem e o preparo de programas de avaliação.  

A mencionada teoria coloca de forma clara o discente como receptor não de 

conhecimentos repetitivos para memorizar, mas ao ser mediado por um docente que 

instrui caminhos e comandos que induzem o aluno (a) a chegar aos objetivos e 

diferentes níveis de aprendizagem. Por exemplo, no domínio cognitivo são utilizados 

os verbos: demonstrar, empregar, utilizar, resolver e traçar. Já a “compreensão” vem 

associada a converter, decodificar, descrever, distinguir e inferir. Por outro lado, 

quando falamos de “síntese”, empregamos verbos como planejar, elaborar, 

coordenar, propor, desenvolver e articular. E como resultado da dinâmica, o sucesso 

discente na execução de determinadas ações mostra seu nível de assimilação de 

um conteúdo. Logo, o aluno (a) deixa de apenar memorizar, e acaba criando algo 

novo com o conhecimento informado e adquirido. 

O docente contemporâneo é convidado a cada aula a aprender com seu 

aprendiz e descobrir caminhos e estratégias motivadoras.  

Ao longo do trajeto teórico encontramos contribuições de Blomm e do  método 

de Delphi que embora sejam preambulares trazem contribuições importantes. O 

método de Delphi é baseado no princípio que as previsões por um grupo estruturado 

de especialistas são mais precisas se comparadas às provenientes de grupos não 

estruturados ou individuais. Cada elemento é assim isolado da influência dos 

restantes. Como não ocorre a presença física dos participantes numa reunião, este 

método pode ser usado quando os elementos do grupo se encontram distantes 

geograficamente (ANTUNES, 2014).  

A validade de construto ou de conceito constitui a forma direta de verificar a 

amplitude em que a medida corresponde à construção teórica do fenómeno a ser 

mensurado. Embora o conceito apresentasse outros nomes, tais como, validade 
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intrínseca, validade fatorial e até validade aparente. Estas várias terminologias 

demonstram a confusa noção que o construto possuía (PASQUALI, 1998). 

Segundo Bloom (1971) et al, a terminologia conceitual baseada em 

classificações estruturadas e orientadas para definir algumas teorias instrucionais.  

Duas das inúmeras vantagens de se utilizar a taxonomia no contexto 

educacional são:  

• Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o 

desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento;  

 • Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada 

e consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da 

necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posteriormente, 

dominar as mais complexas (conceitos). 

De acordo com Anderson et al. (2001), metacognição envolve o conhecimento 

cognitivo real assim como a consciência da aprendizagem individual. Essa 

subcategoria tem se tornado cada vez mais importante na área educacional uma vez 

que a possibilidade de autoaprendizagem e o controle do aprendizado relacionado à 

autonomia de aprender deve ser um processo cada vez mais consciente e passível 

de medição. Isso é possibilitado pela utilização da tecnologia da comunicação na 

educação, a criação de novas oportunidades educacionais e a popularização da 

modalidade a distância 

 

2.6 Aplicativos Móveis 

  

Pensando em um cenário prospectivo e diante da importância da temática e 

rápida evolução no desenvolvimento tecnológico dos dispositivos móveis, 

acreditamos que novas estratégias e metodologias educacionais serão 

desenvolvidas, aprimoradas e colocadas em uso, demandando cada vez mais 

estudos e pesquisas avaliativas que produzam evidências sobre a sua efetividade. 

O uso de aplicativos móveis na educação, gestão de cuidados, ferramentas 

de diagnóstico é inovador, reforçando e motivando o interesse em aprender. Os 

dispositivos móveis que hospedam esses aplicativos são utilizados por 45% a 85% 
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dos profissionais de saúde em todo o mundo e são agora mais comumente 

empregados do que livros e revistas (GALVÃO; PUSCHEL, 2012; e VITORIANO et 

al., 2016). 

No contexto atual, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

voltadas para a área da saúde possuem diversas ferramentas que apoiam a 

estruturação e a organização dos dados e informações, possibilitando o 

armazenamento, processamento, acesso em tempo real e/ou remoto e 

compartilhamento dos mesmos, seja pelos diversos profissionais envolvidos na 

assistência, bem como, pelo próprio paciente/usuário (GUIMARÃES, 2016).   

Neste cenário, destacam-se o fenômeno das tecnologias móveis (tablets, 

smartphones, etc.), especialmente da utilização de aplicativos móveis (também 

conhecidos como apps – do inglês application) entre a população mundial. Os apps 

são conceituados como um conjunto de ferramentas desenhado para realizar tarefas 

e trabalhos específicos (BANOS, 2015). Tais características agregam valor 

estratégico para a nova sociedade da Era da Informação (SACCOL, 2011). 

O aprendizado mediado por tecnologias para profissionais de saúde tem sido 

extremamente explorado em alguns países ocidentais que as consideram 

ferramentas eficazes e úteis se comparadas aos métodos tradicionais.  

Segundo Bonilla 2011, ressaltam a importância de reconhecer novos formatos 

e pensar em projetos que não apenas seja para consumir informação em 

deslocamento, mas também de produzir e distribuir a informação. Os dispositivos 

móveis ampliam essa possibilidade e torna imprescindível para inclusão social na 

sociedade da informação (BONILLA, 2011). 

A integração entre o uso desses dispositivos com a área da saúde é 

verificada no relatório "Touching Lives through Mobile Health: Assessment of the 

Global Market Opportunity", divulgado pela GSMA-Sistema Global para 

Comunicações Móveis, entidade global que representa os interesses de operadoras 

de serviços móveis no mundo inteiro. Obteve um crescimento no mercado de 

serviços de Health levando a uma oportunidade de receita no valor de USD 23 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

32 
 

bilhões no mundo e no Brasil USD 700 milhões no ano passado (PRINCEWATER 

HOUSE COOPERS, 2012). 

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado no setor da saúde tem 

criado novas formas de construir conhecimento sobre as atividades diárias dos 

serviços de enfermagem. Os avanços na tecnologia computacional são esperados 

para melhorar os processos organizacionais em todos os níveis, nos próximos anos, 

proporcionando benefícios operacionais e estratégicos às instituições e prática de 

enfermagem (CRUZ et al., 2011). 

Dessa forma, trabalhar com o uso dos dispositivos não se torna apenas uma 

necessidade, mas também um cenário positivo de inserção no cotidiano desses 

profissionais. A escolha da tecnologia móvel para aplicativo se deu pela praticidade, 

inovação tecnológica e por ser este um instrumento presente no cotidiano das 

pessoas. Estes fatos conferem a ferramenta um grande potencial para a utilização 

como apoio ao processo de ensino e aprendizagem.  
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3 O contexto e a realidade investigada 

 

O ensino no Brasil perpassa por um momento de crescimento e constantes 

transformações nas últimas décadas, diante de novas demandas e alta tecnologia o 

perfil de formação profissional, tanto do ensino superior quanto do nível técnico, nos 

fazem repensar de modo incisivo sobre nossa tradicional e clássica maneira de 

ensinar.  

Neste lanço somos desafiados a fornecer uma formação sólida e que propicie 

um perfil crítico e criativo. Este debate ganha contornos próprios na formação na 

área da saúde na medida em que torna-se inerente a mesma teoria e prática, a 

integralidade do cuidar requer além da técnica exige habilidades e competências 

que só se pode desenvolver quando se privilegia o aluno no centro deste 

aprendizado. Pensando nesta perspectiva, é que as metodologias ativas podem ser 

uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 

A priori a formação clássica deteve-se em nível tecnicista conteúdista, 

diferente do profissional requerido pelas demandas atuais, atualmente espera-se um 

profissional com perfil dinâmico, criativo, com competências de autogestão, 

colaboração e flexibilidade, a demanda atual requer além da não destreza manual 

aliada ao saber fazer; é necessário também que sejam agregadas novas 

competências relacionadas à inovação, à criatividade, ao trabalho em equipe e à 

autonomia na tomada de decisões.  

Tais transformações requerem mais qualificação, não somente quanto à 

técnica e expertise do processo de execução, mas da didática para estimular, falar a 

linguagem adequada e atender aos anseios de uma sociedade em que o tempo 

disponibilizado para solução de problemas é demasiado curto e a quantidade de 

estímulos e tecnologia competem com a sala de aula convencional. 

Ao considerar os trabalhadores da saúde de nível técnico compõem a maior 

forca de trabalho e atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) faz-se necessário que 

sua formação seja permeada pelos princípios norteadores do SUS, pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Educação Profissional de Nível Técnico na busca de formação de 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

34 
 

profissionais éticos, críticos, reflexivos e comprometidos com o sistema de saúde e 

seus usuários. 

Entretanto, o panorama atual mostra que, apesar de iniciativas 

governamentais e da sociedade, na busca de mudanças para atender esses 

pressupostos, cursos de formação profissional ainda utilizam estruturas curriculares 

fechadas, professores despreparados, metodologias de ensino e materiais 

pedagógicos que não estimulam pensar, refletir, criar e propor mudanças. 

O processo de educação dos trabalhadores da saúde tem estreita relação 

com a qualidade do cuidado prestado, ou seja, a formação do profissional em uma 

proposta pedagógica que privilegie o processo ensino aprendizagem participativo e 

reflexivo poderá ser um dos fatores determinantes da melhoria da assistência à 

saúde. 
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4 Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade  

 

O homem é um ser que se relaciona com o mundo de modo consciente, 

intencional, reflexivo e potencialmente responsável. É capaz de fazer juízos de valor 

sobre sua própria forma de ser e agir e a dos demais seres humanos. Pelo 

pensamento, pela linguagem e pelo trabalho o homem dá sentido, conhece e 

modifica o mundo, entendido como o ambiente ou circunstância no qual o homem 

vive, convive e transforma pela sua ação.  

Quando o [aprendente] é desafiado a questionar, quando ele 
se perturba e necessita pensar para expressar suas dúvidas, quando 
lhe é permitido formular questões que tenham significação para ele, 
emergindo de sua história de vida, de seus interesses, seus valores e 
condições pessoais, passa a desenvolver a competência para 
formular e equacionar problemas. Quem consegue formular com 
clareza um problema, a ser resolvido, começa a aprender a definir as 
direções de sua atividade (FAGUNDES; MAÇADA; SATO, 1999, 
p.16). 

Desta forma, o trabalho é a ação tipicamente humana que promove e 

estrutura formas de convivência e de relações entre os homens e entre eles e o 

meio em que atuam.  

Atualmente, a humanidade vive a Era do Conhecimento e da Informação. Há 

profundas transformações e incertezas geradas, em grande parte, pelos recentes 

avanços econômicos, científicos e tecnológicos. Conceitos como governo, família, 

educação e trabalho são revistos, quando não totalmente reformulados. As formas 

de agir, de gerir e de produzir modificam-se continuamente.  

O mundo do trabalho é dinâmico e baseia-se, cada vez mais, em pesquisa e 

desenvolvimento. As organizações tendem a ser mais horizontais e estruturadas em 

forma de rede. A valorização da autonomia profissional, da flexibilidade, da 

recomposição da complexidade do trabalho, da rearticulação entre concepção e 

execução das atividades e da ampliação do conhecimento sobre as mais diversas 

áreas são efeitos possíveis e desejáveis dessas mudanças. Os vínculos 

empregatícios tradicionais tendem a ser substituídos por novas formas de relações 

laborais: trabalho autônomo, atividades em tempo parcial, tele-trabalho, trabalho 

comunitário e voluntário, terceirização, parceria e organização cooperativa. 
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O perfil profissional na cultura ocidental indaga o real sentido da formação 

humana. Recolocando em debate as relações entre as diversas dimensões da 

educabilidade humana. Sob tal perspectiva torna-se pertinente resgatar o conceito 

grego de Paidéia, ou seja, a formação do cidadão para a vida (pólis), homens e 

mulheres capazes de viver adequadamente em sociedade.  

Parafraseando Severino 2006, a educação não é apenas um processo 

institucional e instrucional, no seu aspecto formativo, mas sim uma investidura na 

formação do homem, seja na particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no 

âmbito da relação social coletiva. Por isso, a interação docente é considerada 

mediação universal e insubstituível dessa formação, tendo-se em vista a condição 

da educabilidade do homem (SEVERINO, 2006). 

Na era da globalização, para que possam ocorrer transformações praticas 

dos professores, há que se estabelecer um processo reflexivo, problematizador, 

mediado pelo dialogo, embasado na elaboração do saber cientifico e técnico. Tal 

atitude poderá levar a conscientização e possível mudança dessas pratica, ou seja, 

a implementação de uma proposta de educação permanente que permeie todo o 

processo educativo (CHIRELLI, 2008). 

A Tecnologia da Informação (TI) vem ganhando cada vez mais espaço no 

âmbito da saúde e pode ser utilizada como veículo inovador e facilitador dos 

processos de ensino e trabalho. O docente da área da saúde pode se utilizar da 

tecnologia da informação como matéria prima básica para desenvolver seu trabalho 

enquanto mediador do processo ensino aprendizagem. 

As pesquisas demonstram a importância do desenvolvimento de estratégias 

de ensino que utilizam a tecnologia computacional na formação profissional e 

educação permanente em saúde, pois podem incentivar o trabalho colaborativo, 

facilitar a relação professor e aluno, permitir o acesso a informação, além de 

flexibilizar o tempo e local para o estudo (CHIRELLI, 2008). 

O desenvolvimento de diferentes competências para ensinar e aprender 

converge para ação pedagógica critica e transformadora e a utilização de 

ferramentas e recursos das tecnologias educacionais, modificando os paradigmas 

educacionais vigentes até então (PRADO, 2012).  
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Considerando a relevância e atualidade do tema em questão, o 

desenvolvimento de um aplicativo para dispositivo móvel com ênfase nas 

metodologias ativas é justificado por se apresentar com ferramenta capaz de facilitar 

a execução de todo processo ensino aprendizagem já que nas suas interfaces serão 

disponibilizados recursos para subsidiar as aulas nos cursos de saúde. 

A priore os prospectos ou o momento da prototipação ilustram como o 

desenvolvimento do produto poderá contribuir como marco norteador de uma nova 

perspectiva para o ensino na área da saúde.  

Outro fator importante a se destacar é o baixo custo com a manutenção do 

sistema e a capacidade que o mesmo tem de organizar, processar, armazenar e 

disponibilizar informações. Isto facilitará o preparo de aulas por parte dos docentes, 

pois o aplicativo comporta cases, estudos dirigidos, dinâmicas, mapas mentais e 

conceituais, resolução de problemas entre outros recursos.  
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5 Plano de Desenvolvimento do Projeto  

 

Em função dos objetivos da pesquisa, enquadra-se como pesquisa de campo-

ação, de natureza qualitativa. Trata-se da coleta de dados da situação real, que 

foram analisados e transformados de forma quantitativa.  

 Para Jardilino, Rossi e Santos (2000), pode-se entender a pesquisa 

qualitativa como "método ou técnica de pesquisa na etapa de coleta de dados que 

tem por função levantar informações sobre a realidade ou o contexto 

investigado". Para esta fase foram cumpridas as normas e preceitos éticos legais 

além de regimento interno da Instituição Educacional.  

Trata-se de uma pesquisa apoiada na revisão da literatura. Os textos foram 

buscados nas bases BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), e Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online). A partir da leitura do referencial teórico obtido foi possível construir 

uma síntese reflexiva sobre o tema e os achados permitiram levantar as principais 

metodologias ativas de ensino aprendizagem, além da contribuição de muitos 

teóricos.  

A presente pesquisa foi proposta no âmbito do Mestrado Profissional, cujo 

princípio é resolver, por meio de estudo científico produtos e serviços centrados no 

usuário. A proposta inicial foi caracterizar os docentes de cursos profissionalizantes 

de cursos das áreas da saúde, levantar seus conhecimentos e como produto final 

criar telas com o prospecto de um app. Que visa o acesso a um aplicativo de 

multimídia em plataforma móvel denominado Click ativo que irá disponibilizar um 

banco de dados com estratégias e ferramentas para auxiliar o docente no processo 

de ensino aprendizagem, sendo que o app na integra será um projeto futuro. 

O produto elaborado servirá como marco norteador e poderá ser um 

referencial para balizar o trabalho docente. Outro fator importante a se destacar é o 

baixo custo com a manutenção do sistema e a capacidade que ele tem de organizar, 

processar, armazenar e disponibilizar informações. Isso facilitará o acesso e a 

interação docente e interface do app. 

Escolhemos para o trajeto metodológico na construção do app o Design 

Thinking (DT), pois o mesmo preconiza fases para criação de produtos e serviços. 

Brown 2008 refere se tratar assim de uma proposta construtivista e consistem em 
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ação intencional de planejamento, desenvolvimento e aplicação de situações 

didáticas específicas, mecanismos que incorporam e favorecem a contextualização 

centrada no ser humano. 

O trajeto deste trabalho seguiu as etapas abaixo que passamos a discorrer: 

• Etapa1 – Imersão do ponto de vista do DT, esta etapa consistiu em 

compreender o problema e elaborar uma solução relacionada. Para isso realizamos 

uma revisão da literaturas os  textos foram buscados nas bases BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde), e Scielo (Scientific Eletronic Library Online). A partir da leitura do 

referencial teórico obtido foi possível construir uma síntese reflexiva sobre o tema e 

os achados permitiram levantar as principais metodologias ativas de ensino 

aprendizagem, além da contribuição de muitos teóricos. Utilizando como descritores: 

educação Profissionalizante, educação em saúde, pessoal e educação. Para esta 

fase foram classificados apenas estudos primários, em português, que 

apresentavam aderências ao tema proposto disponível na íntegra, a delimitação 

temporal foram artigos dos últimos dez anos. Após fichamento e leitura foi criado um 

quadro com as revisões por ano e assunto que formou nosso referencial teórico, um 

dos cernes deste trabalho.  

O desenvolvimento do referencial teórico se deu através da pesquisa de um 

n° de 22 bibliografias, os critérios de inclusão foram: artigos na integra cujo 

delineamento fosse consenso com o tema proposto, o recorte temporal 

compreendeu as publicações de 2008 a 2018.   

Quadro 2 - Pesquisa bibliográfica incluídas neste trabalho, segundo base de 

dados consultadas, autor (es), título, periódico, ano, procedência do estudo e 

delineamento da pesquisa. 

 

 

N. 

 

Base 

de 

Dados  

 

Autor (es) 

 

Título do Trabalho 

 

Periódico 

 

Ano de 

Public

ação 

 

Procedência  

Do Estudo 

 

Delineamen

to da 

Pesquisa 

 

I 

 

Scielo 

 

GOMES, A.P 

et al 

 

A educação 

médica entre 

 

Revista 

brasileira 

 

2008 

 

Centro 

Universitário 

 

Qualitativo 
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mapas e âncoras: 

a aprendizagem 

significativa de 

David Ausubel, 

em busca da Arca 

Perdida. 

educação 

médica  

Serra 

Órgãos, Rio 

de Janeiro. 

 

II 

 

BVS 

 

FREITAS, 

V.P et al  

Mudança no 

processo ensino 

aprendizagem 

nos cursos de 

graduação em 

odontologia com 

utilização de 

metodologias 

ativas de ensino e 

aprendizagem.  

 

RFO (Revista 

Odontologia 

Universidade de 

Passo Fundo) 

 

2009 

 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Sul 

 

Qualitativo 

 

III 

 

BVS 

 

SIQUEIRA 

BATISTA R. 

et al  

Ecologia na 

formação do 

profissional de 

saúde: promoção 

do exercício da 

cidadania e 

reflexão crítica 

comprometida 

com a existência 

 

Revista 

Brasileira 

Educação 

Médica  

 

2009 

 

Centro 

Federal de 

Educação 

Tecnológica 

de Química 

de Nilópolis, 

Rio de 

Janeiro. 

 

Qualitativo 

 

IV 

 

Scielo 

 

TEÓFILO, 

T.J. S; DIAS, 

M.S.A. 

Concepções de 

docentes e 

discentes acerca 

de metodologias 

de ensino 

aprendizagem: 

análise do caso 

do curso de 

enfermagem da 

Universidade 

Estadual do Vale 

do Aracaraú em 

Sobral-Ceará.  

 

Interfaces: 

Comunicação, 

Saúde, 

Educação. 

 

2009 

 

Universidade 

Estadual 

Vale do 

Acaraú em 

Sobral – 

Ceará 

 

Qualitativo 
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V 

 

Scielo 

 

COTTA,M.M. 

et al  

Controle social no 

Sistema único de 

Saúde: subsídios 

para construção 

de competências 

dos conselheiros 

de saúde 

 

Physis: Revista 

de Saúde 

Coletiva 

 

2010 

 

Universidade 

Federal de 

Viçosa-MG 

 

Qualitativo 

 

VI 

 

Scielo 

 

MARIN, J.S. 

et al  

Aspectos das 

fortalezas e 

fragilidades no 

uso de 

Metodologias 

Ativas de 

Aprendizagem 

 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica  

 

2010 

 

Faculdade 

de Medicina 

de Marília- 

Famema  

 

 

Qualitativo 

 

VI

I 

 

Scielo 

 

MACHADO 

J.L.M; 

MACHADO,

V.M.;VIEIRA, 

J.E. 

 

Formação e 

seleção de 

docentes para 

currículos 

inovadores na 

graduação em 

saúde 

 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica 

 

2011 

 

Universidade 

da Cidade de 

São Paulo. 

 

 

Qualitativo 

 

VI 

 

 

II 

 

Scielo 

 

OLIVEIRA,  

 

F.M.C.S. N 

et al  

Educação 

permanente e  

 

qualidade da 

assistência à 

saúde: 

Aprendizagem 

Significativa no 

trabalho da 

enfermagem 

 

Aquichán – 

 

Bogotá 

 

2011 

 

Universidade  

 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

 

 

Qualitativo 

 

VI

III 

 

Scielo 

 

BERBEL, 

N.A. N 

 

As metodologias 

ativas e a 

promoção da 

autonomia de 

estudantes  

 

Revista Semina: 

Ciências Sociais 

e Humanas 

 

2011 

 

Universidade 

Estadual de 

Londrina. 

 

Qualitativo 
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X 

 

BVS 

 

MELLO B.C; 

SANTÀ’ANA, 

G. 

A prática da 

metodologia ativa: 

compressão dos 

discentes 

enquanto autores 

do processo 

ensino 

aprendizagem 

 

Comunicação 

Ciências Saúde 

 

2012 

 

Fundação de 

Ensino e 

Pesquisas da 

Ciência e 

saúde – 

Brasília 

 

Qualitativo 

 

XI 

 

Scielo 

 

LIMBERGER

, J.B 

 

Metodologias 

ativas de ensino-

aprendizagem 

para educação 

farmacêutica: um 

relato de 

experiência. 

 

Interface 

Comunicação 

saúde educação 

 

2013 

 

UNESP-

Botucatu 

 

Qualitativo 

 

X 

II 

 

Scielo 

 

RODRIGUE

S A, J. et al 

 

Tendências 

pedagógicas 

conflitos, desafios 

e perspectivas de 

docentes de 

enfermagem 

 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica 

 

2013 

 

Universidade 

Pública de 

Alagoas 

 

Quantitativo 

 

X 

III 

 

Scielo 

 

MELLO C.C; 

ALVES, R.O. 

LEMOS, 

S.M.A.  

 

Metodologias de 

ensino e 

formação na área 

da saúde: revisão 

de literatura  

 

Rev. CEFAC  

 

2014 

 

Universidade 

Federal de 

MG 

 

Qualitativo 

 

 

X 

III

I 

 

 

Scielo 

 

 

SIMON 

Eduardo et al 

 

 

Metodologias 

ativas de ensino 

aprendizagem e 

educação 

popular: 

encontros e 

desencontros no 

 

 

Interface 

Comunicação 

Saúde 

Educação 

 

 

2014 

 

 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

 

 

Qualitativo 
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contexto da 

formação dos 

profissionais de 

saúde 

 

X

V 

 

Scielo 

 

GÓES, F.S. 

N et al 

Necessidades de 

aprendizagem de 

alunos da 

educação 

profissional de 

nível técnico em 

enfermagem 

 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

 

2015 

 

USP 

 

Qualitativo 

 

 

X

VI 

 

Scielo  

 

GUEDES. 

GRANZOTTI

, R.B.et al  

 

Situação 

Problema como 

disparador do 

processo de 

ensino 

aprendizagem em 

metodologias 

ativas de ensino. 

 

 

Revista CEFAC 

 

 

2015 

 

 

Associação 

Brasileira de 

motricidade 

ora 

 

 

Qualitativo 

 

 

 

X

V 

II 

 

 

 

Scielo 

 

 

 

GUEDES-

GRANZOTTI

, R.B.et al 

 

 

 

Metodologias 

ativas e as 

práticas de ensino 

na comunidade: 

sua importância 

na formação do 

fonoaudiólogo.  

 

 

 

Revista 

Distúrbios da  

 

Comunicação 

Comum 

 

 

 

2015 

 

 

 

PUC-SP 

 

 

 

Qualitativo 

 

 

X

V 

III 

 

Scielo  

 

SILVA .F.R. 

et al  

 

Estratégia 

Educacional 

Baseada em 

Problemas para 

Grandes Grupos: 

Relato de 

experiências. 

 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica  

 

2015 

 

 

Universidade 

Estadual de 

Fortaleza 

 

 

Qualitativo 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

44 
 

 

X

V 

III

I 

 

Scielo 

 

MEDONÇA 

E.T. et al  

Integração 

Intercampi no 

Ensino: 

Desenvolvendo 

Competências do 

Profissionalismo 

 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica 

 

2016 

 

Universidade 

de Viçosa –

MG 

 

Qualitativo 

 

X

X 

 

Scielo 

 

ROMAN C.et 

al 

Metodologias 

ativas de ensino 

aprendizagem no 

processo de 

ensino no Brasil: 

Uma revisão 

narrativa 

 

FAMED/HCPA 

 

2017 

 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Sul 

 

 

Qualitativo 

 

X

XI 

 

Scielo 

 

BRITO, l.s et 

al 

 

Experiências de 

discentes de 

enfermagem em 

metodologias 

ativas na 

atividade de 

ensino docente 

 

Revista Baiana 

de Enfermagem 

 

2017 

 

Universidade 

Federal de 

Bahia 

 

Qualitativo 

  

Scielo  

 

LIMA, V.  

Espiral 

construtivista: 

Uma metodologia 

ativa de ensino-

aprendizagem. 

 

Comunic. Saúde 

educação 

 

2017  

  

Qualitativo 

 

X

X 

II 

 

Scielo 

 

CASTRO 

M.B et al 

 

A importância e 

os desafios na 

aplicabilidade das 

metodologias 

ativas no ensino 

superior em 

saúde: uma 

revisão de 

literatura  

 

Congresso 

Internacional de 

educação e 

tecnologias 

 

2018 

 

Universidade 

Regional do 

Cariri 

 

Qualitativo 

Fonte: Autora  
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Durante o levantamento das referências como apoio teórico optou-se por um 

instrumento que esteve ligado ao processo ensino aprendizagem, muitos são os 

instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático-pedagógico, a 

estruturação, organização e definição dos objetivos instrucionais neste contexto 

optamos pela Taxonomia de Bloom 1971, dada a importância deste instrumento cuja 

finalidade é auxiliar no planejamento, organização e controle dos objetivos ligados 

ao desenvolvimento cognitivo e aprendizagem que no contexto deste estudo 

engloba a aquisição de conhecimentos, competências, atitudes e valores tão 

intrínsecos ao processo mediador do ensino aprendizagem. 

• Etapa 2 – Projeto Esta etapa envolveu o planejamento das ações 

sucessivas, questionário, metodologia e envio do projeto ao CEP. Após aprovação 

do CEP iniciou-se a coleta de dados junto aos docentes de uma Instituição de 

Ensino, neste momento foi possível caracterizar o perfil, o conhecimento e as 

impressões dos mesmos frente ao uso tanto das MAEAs e APP.  

Os participantes pesquisados constituíram o grupo para a aplicação do 

instrumento de coleta de dados. Para isso atenderam alguns critérios de inclusão 

como: ser docente CLT da Instituição Pesquisada e ser da área de saúde e bem-

estar.  

Uma dificuldade latente em pesquisas envolvendo seres humanos é a escolha 

dos sujeitos para realização da mesma, isto porque existem diferenças particulares 

entre os elementos de uma população, o que influencia diretamente no tamanho da 

amostra necessária para se obter dados que sejam estatisticamente confiáveis (GIL, 

2002). 

Para atender as normas das pesquisas de campo foi elaborado um projeto e o 

mesmo foi submetido à apreciação do Comitê do Centro Universitário Teresa 

D’Ávila, conforme os preceitos exigidos pela Resolução 466/12 do CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), após sua aprovação  CAAE 

11373619.9.0000.5431, foi iniciada a fase de aplicação dos questionários aos juízes.    

A análise de dados foi de acordo com o conteúdo das respostas e seguiu as 

etapas propostas por Martins Theóphilo (2007) de pré-análise, descrição analítica e 

interpretação inferencial. Com base nos conteúdos, os dados serão organizados em 
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tabelas por categorias de respostas e levantados os quantitativos de cada resposta, 

quer seja na modalidade de múltipla escolha, quer seja na modalidade escalas 

atitudinais.  

• Etapa 3 – Ideação Já tendo as impressões dos docentes através das 

respostas obtidas nos questionários iniciou-se a fase de elaboração e produção dos 

conteúdos, da interface, ícones definição de temas e escrita de assuntos, seleção de 

mídia e juntamente com designer de web foram idealizadas as telas, cores e layout. 

Nesta fase a criatividade nos permitiu prospectar os ícones, as telas do futuro app.  

Passo 4 – Prototipação – Após a seleção das ferramentas de aplicação 

multimídia, a definição da estrutura de navegação e o planejamento da configuração 

do ambiente virtual tudo de maneira fictícia os desenvolvedores utilizaram um design 

contextualizado para desenvolver as telas como prospecto para um APP. Isso 

envolveu uma proposta construtivista e ações intencionais de planejamento, 

desenvolvimento e aplicações de situações didáticas específicas, incorporando 

mecanismos que favoreçam a contextualização (SALOMÉ; FERREIRA, 2018).  
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6 Análise e proposta de intervenção/recomendação 

 

Levando em conta à necessidade do desenvolvimento de produto de 

inovação a proposta deste trabalho visou o desenvolvimento de um aplicativo para 

docentes como ênfase nas MAEA, para alcançar tal propósito foi realizada uma 

pesquisa com questionário estruturado tendo sido respeitados os princípios éticos da 

pesquisa, o questionário foi aplicado e validado por n° de 13 juízes docentes da 

Instituição pesquisada. 

Nesta secção apresentamos a análise, interpretação e discussão dos 

resultados obtidos nos questionários. Toda fundamentação teórica apresentada será 

à base da discussão dos nossos resultados.  

Após a coleta de dados, o próximo passo foi analisar os resultados e 

interpretá-los, o qual será o núcleo central da pesquisa, conforme esclarecem as 

autoras Lakatos e Marconi (2003, p.167-168): 

Análise (explicação). É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre 
o fenômeno estudado e outros fatores, [...]. Interpretação. É a atividade 
intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 
vinculando-as a outros conhecimentos. [...]. Na interpretação dos dados da 
pesquisa é importante que eles sejam colocados de forma sintética e de 
maneira clara e acessível (LAKATOS E MARCONI, 2003, p.167-168). 

 

6.1 A Instituição e os Perfis dos Entrevistados, dados sociodemográficos.   

A pesquisa foi desenvolvida em uma Instituição do Vale do Paraíba que atua 

desde o ensino infantil, fundamental, médio até a formação técnica. Localizada na 

região central de Guaratinguetá-SP, o Colégio atua na cidade há 15 anos. A visão e 

missão da Instituição é formar para vida e para o sucesso profissional, 

proporcionando crescimento pessoal aos alunos e colaboradores. A proposta 

pedagógica ainda trata valores como: respeito, comprometimento, humildade e 

empatia, além disso, trabalho o empreendedorismo e o protagonismo do aluno. O 

colégio tem no momento 520 alunos matriculados somente nos cursos técnicos, 

neste contexto como a pesquisa foi realizada com os docentes dos cursos 

profissionalizantes destacamos este dado. As demandas do colégio são supridas 
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com 01 diretor, 01 diretor auxiliar, 04 pedagogos, 12 funcionários, sendo 05 

administrativos e 07 serviços gerais e 25 professores.  

A pesquisa contou com n.15 juízes sendo que 02 dos participantes não 

devolveraram o questionário, portanto foram analisados n.de 13 juízes. 

Pessoalmente cada participante foi convidado e nesta ocasião assinaram os TCLE. 

O questionário constitui-se de quatro questões abertas qualitativas, que foram 

enviadas por e-mail e transcritas na integra. Quanto aos docentes todos eram 

atuantes nos cursos técnicos profissionalizantes no âmbito da saúde, em uma 

Instituição Escolar do Vale do Paraíba-SP.  

Relacionado ao perfil dos entrevistados verificou-se o n. de 04 docentes do 

gênero masculino e n.11 do gênero feminino. Quanto à formação contamos com 06 

docentes de enfermagem, 03 docentes de radiologia, 01 docente de estética, 01 de 

farmácia, 01 de análises clínicas e 01 psicóloga. Uma questão que acreditamos 

influenciar nas respostas do questionário seria o tempo de atuação na docência, 

pois as inovações tecnológicas vêm se transformando durante a história. Neste 

contexto as respostas variam entre 15 a 02 anos de atuação.  

Quando perguntamos quais estratégias de ensino eles utilizam em sala de 

aula, destacamos algumas respostas: 

Docente 1- “Mostro e explico a parte teórica, e técnica e imediatamente a 

associo a uma vivência prática, onde esta se faz necessária, muitas vezes decisiva. 

Assim percebem a importância de dominar a teoria e técnica para agir com 

discernimento, responsabilidade e eficácia”. 

Segundo Cotta 2015, em seu estudo relata alguns métodos que podem ser 

utilizados em sala de aula para facilitar o ensino e aprendizagem. Entre eles estão:  

 Construção de mapas conceituais;  

  Aulas expositivas dialogadas (superando o tradicional);  

 Oficinas;  

  Discussão e Debates;  

  Estudo de textos;  
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 Seminários;  

 Portfólios;  

 Teatro;  

 Filmes, projeções e documentários;  

 Ensino com pesquisa;  

 Trabalhos em grupos;  

 Estudo de caso;  

 Aprendizagem baseada em problemas. 

 
Docente 2-“Aula expositiva e dialogada, estudos de casos, aulas práticas, 

seminários, técnicas de verbalização e multimídias”. 

Docente 4“Aulas expositivas com ilustrações e Power point, vídeos e internet 

permitem a aprendizagem contínua dos alunos”.  

Define-se a metodologia didática como o conjunto de métodos e técnicas de 

ensino para a aprendizagem. O método é o caminho para chegar a um objetivo, a 

técnica é o processo de fazer algo, como fazê-lo. A escolha da metodologia de 

ensino e de aprendizagem é feita de acordo com as condições e circunstâncias do 

estudante, do professor e do ambiente (SANTOS 2001). 

Docente 5-“Nas aulas inicialmente utilizo a estratégia expositiva dialogada, 

onde exponho a matéria já elaborada em apostila, previamente entregue aos alunos. 

Em seguida procuro levantar casos clínicos relacionados ao tema estudado, 

associando o conteúdo teórico à prática sempre que possível”. 

Docente 6- “Não há estratégia específica de ensinar, conforme a turma é que 

desenvolvo um método, a que mais utilizo é a aula dialogada e dinâmica, porque os 

alunos participam e aprendem melhor, há um melhor desempenho”. 

Nos dias atuais, há uma grande necessidade que os docentes dos variados 

níveis de ensino desenvolvam competências profissionais para preparar os 

estudantes para uma formação crítico social. É preciso, portanto, substituir as 
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formas tradicionais de ensino por metodologias ativas de aprendizagem, e que estas 

sejam utilizadas de forma eficiente na prática educacional cotidiana. Nesse sentido, 

há a necessidade de um novo posicionamento dos docentes mediante a escolha 

“das atividades que vão promover a partilha de conhecimento com o estudante” 

(CASTANHA et al., 2017, p. 2). 

Estratégias de ensino e de aprendizagem, ferramentas de ensino, recursos 

para o processo ensino e aprendizagem, métodos de ensino, tecnologia educacional 

ou técnicas pedagógicas são termos que descrevem “o conjunto de métodos e 

técnicas que são utilizados afins de que o processo de ensino e de aprendizagem se 

realize com êxito” (MARTINS, 1990, p.182).  

Podemos perceber nas respostas obtidas que cada professor tem uma 

estratégia, as estratégias que o professor utiliza para desenvolver um conteúdo é o 

instrumento mais importante para alcançar os objetivos a que se propõe. Entretanto, 

não existe um método pedagógico universal e sim uma infinidade de recursos ou 

ferramentas que o professor lança mão para estimular o estudante a aprender, 

cabendo a ele a leitura dos discentes para um ensino ativo.  

Na segunda questão perguntamos quais das estratégias predominantes em 

sala de aula, destacamos a resposta de uma docente de enfermagem. 

Docente 1 “O predominante tem que ser o emocional, estar motivado e 

envolvido. Pois mostrando a importância daquela técnica para salvar vidas, sinto que 

os olhos deles brilham e eles vibram o resultado é recompensador”. Aqui 

percebemos a importância da motivação de ambos em sala de aula e o quanto esse 

quesito interfere na aprendizagem.  

Sabe-se, atualmente, que a aprendizagem ocorre quando o estudante 

participa ativamente do processo de construção e reconstrução do conhecimento. 

Nesta perspectiva, é preciso substituir, nas aulas, as tarefas mecânicas que apelam 

para a repetição e a memorização, por tarefas que exijam dos estudantes a 

execução de operações mentais (SILVA, 2002). 
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Ao questionarmos os docentes sobre a percepção dos mesmos sobre qual 

estratégia era mais eficiente no ensino técnico, todos mencionaram a prática, 

vejamos alguns considerações: 

Docente1-“Aulas práticas e estudos de casos porque possibilita o 

desenvolvimento da problematização em sala de aula, o que desperta a curiosidade 

e o interesse do aluno, favorecendo assim suas habilidades e competências 

específicas”. 

Docente 2-“A teoria junto com a prática (laboratório) para um melhor 

aprendizado” 

Docente 3- “Acredito que o ensino técnico requer uma maior quantidade de 

aulas práticas e vivência dos professores. Os assuntos devem ser elaborados e 

tratados de forma real, isto é, como o aluno ira se deparar quando em estágio ou 

formado”.  

Docente 4-“Na maioria das vezes aula expositiva e aula prática, porque leva o 

aluno mais perto da realidade e permite melhor entendimento do conteúdo teórico”. 

As aulas práticas têm a finalidade de levar o estudante a aperfeiçoar a técnica 

sobre conhecimentos de uma determinada disciplina teórica. Logo, consistem em 

inserir o estudante em instituições de saúde para que neste local, acompanhado 

constantemente pelo docente, aprenda realizar procedimentos, técnicas e ver casos 

reais de estudos, até então vistos somente na teoria. Esse contato com os pacientes 

é imprescindível e deve permear a formação do profissional de enfermagem 

(RODRIGUES et al., 2015). 

Docente 5- “Aprendizagem baseada em equipe” apenas uma docente destaca 

a importância do trabalho em equipe. 
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Figura 4 Principais métodos de aprendizados implementados pelos professores – Fonte: Autora, 2019. 

Se as competências são caracterizadas pela capacidade de, por meio de 

esquemas mentais ou de funções operatórias, mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades, isso requer, necessariamente, “adotar uma 

prática pedagógica que propicie, essencialmente, o exercício contínuo e 

contextualizado desses processos de mobilização, articulação e aplicação” (Brasil. 

MEC, 2000, p. 31). Nesse contexto, as atividades de dinâmica de grupo podem sim 

ser consideradas uma abordagem metodológica diferenciada para o 

desenvolvimento de competências específicas e gerais nos cursos técnicos.   

As novas metodologias ou metodologias inovadoras são descritas por Berbel 

(1998), como tendo base nos princípios do método científico, no qual os estudantes 

aprendem a aprender, em um ensino integrado e integrador dos conteúdos das 

diferentes áreas envolvidas, em que precisa mobilizar seus conhecimentos para 

solucionar problemas contextualizados na realidade da sua futura profissão. Cabe 

ao professor atuar como guia no planejamento e na seleção das melhores 

estratégias para atingir os objetivos de aprendizado, orientar a execução e, por fim, 

a verificação do alcance dos objetivos propostos (BERBEL, 1998). 

Quando perguntado sobre a contribuição de um APP com estratégias de 

ensino como ferramentas eficaz na sala de aula para atingir o aprendizado, o 
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resultado foi unanime todos os docentes concordam, visto ser um atrativo para os/as 

alunos/as nativos/as digitais, que estão sempre em contato com estas ferramentas, 

podendo trazer novas didáticas e facilitar o aprendizado. Vejamos algumas das 

respostas:  

Docente 1-“Com certeza toda ajuda é muito bem vinda, tudo o que possa 

somar, enriquecer o ensino aprendizagem é ótimo. Mas é preciso motiva-los 

sempre, mostrando nosso próprio prazer em ensinar trabalhar na área na 

enfermagem. E um app com banco de dados seria muito prático”.  

A introdução das novas tecnologias modificará o relacionamento entre 

professor/a–aluno/a, facilitará as trocas interindividuais, a criação de projetos 

pedagógicos, comunicação à distância, e o/a professor/a deixará de ser líder 

onisciente para proporcionar ao/a aluno/a construção criativa e a capacidade de 

reflexão de novos conhecimentos, e criará “situações problematizadora, introduzindo 

novas informações, dando condições para que eles avancem em seus esquemas de 

compreensão da realidade” (MERCADO, 1999, p.47). 

Docente 2- “É uma maneira de conecta-los, pois muitos alunos sem isso ficam 

no celular e não participam das aulas”.  

Docentes 3- “Sim acredito que ajudaria muito, nos tempos em que estamos 

vivendo seria a tecnologia nossa maior aliada, com certeza iria tornar tudo mais 

prático e fácil “.  

Entendemos que o/a professor/a deve estar acessível para as mudanças, 

principalmente em relação à sua nova postura, o de “facilitador e coordenador do 

processo de ensino-aprendizagem; ele precisa aprender a aprender, a lidar com as 

rápidas mudanças, ser dinâmico e flexível” (TAJRA, 2012, p. 98). 

Docentes 4- “Sim devido hoje à tecnologia nos ajudar a desenvolver e conter 

mais meios dentro das áreas especificas e se desenvolvendo em outros meios”. 

Docente 5- “Quanto ao aplicativo esta usabilidade faria uma evolução na 

questão da interação professor-aluno, ajudaria como ferramenta eficaz. Ter um 
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banco de dados possibilitaria ao professor um grande conhecimento e ajudar ano 

processo ensino aprendizagem”.  

Docente 6 “Acredito que aplicativo com essa interface como o Kahoot serão 

de grande valia para o futuro da educação”.  

Docente 7- “Na área da saúde achei muito interessante a utilização da 

metodologia ativa, pois com a aplicação desse método observei uma maior adesão 

dos alunos, participação e interesse na disciplina”.  

Docente 8- “Acho que um banco de dados, além de envolver a tecnologia e 

suas estratégias forem relacionadas com as ementas dos cursos com diversas 

práticas didáticas e aplicáveis em sala de aulas, acho muito importante para uma 

melhor aprendizagem e um interesse maior nas aulas”.  

Docente 9- “Com certeza a tecnologia é uma ferramenta fundamental nos 

processos de ensino e aprendizagem. Seria muito útil e prático tanto para professor 

quanto para o aluno”.  

Docente 10- “Com certeza todo professor precisa de métodos inovadores 

sempre. Ferramentas que auxiliam na prática pedagógica são essenciais para um 

efetivo aprendizado”.  

Docente 11- “É uma forma inovadora para o processo de aprendizagem do 

aluno, ensinar e aprender e ampliar a interação entre aluno e docente”.  

Docente 12- “Sim, muitas vezes está sendo utilizada uma rede social que hoje 

em dia é um dos meios de comunicação mais rápido, permitindo uma interação”.  

Docente 13 “Sim, pois assim os alunos utilizam a tecnologia existente para o 

conhecimento, além de permitir um acesso fácil ao conteúdo”. 
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                     Figura 5 Você acha que seria útil um app com MAEAS?  Fonte: Autora, 2019. 

Percebe-se no relato dos professores que estes reconhecem a importância de 

utilizar as metodologias ativas na prática pedagógica que ambos professor/aluno são 

desafiados no processo ensino aprendizagem. Verificou-se um bom empenho dos 

professores, no colégio pesquisado, buscando inovar sua prática pedagógica, 

através do uso das tecnologias da informação, comunicação e método ativo para 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. Apesar de todo empenho, também se 

percebeu que alguns professores sentem dificuldades, outros ainda não trabalham 

com os recursos tecnológicos existentes na escola.  

Os professores que participaram da pesquisa e que se utilizam das MAEAS 

no conteúdo trabalhado relataram a motivação, interesse, participação e a melhoria 

na aprendizagem dos alunos. Discutiu-se ainda, sobre a necessidade de cursos de 

capacitação para uma prática pedagógica mais eficiente e eficaz no uso das 

tecnologias da informação e comunicação.  

Estas novas técnicas de comunicação no ensino podem trazer o ciberespaço 

como a principal infraestrutura de produção do conhecimento, ele será o mediador 

essencial da inteligência coletiva e aprendizagem cooperativa. “Os saberes 

encontram-se codificados em bases de dados acessíveis online, em mapas 

alimentados em tempo real pelos fenômenos do mundo e em simulações 

interativas”. A partir daí a principal função do/a professor/a não pode mais ser uma 
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difusão dos conhecimentos, sua competência deve deslocar-se no sentido de 

incentivar a aprendizagem e o pensamento. Qualquer política de educação terá que 

levar isso em conta (LÉVY, 1999, p. 167-171). 

A apropriação dos dispositivos móveis como ferramenta pedagógica muitas 

vezes não é imediata, mas com o uso sistemático e a consciencialização da sua 

utilidade ela vai-se acontecendo na totalidade. É preciso que o/a profissional tenha 

tempo e oportunidades de familiarização com as novas tecnologias educativas, suas 

possibilidades e seus limites, para que, na prática, faça escolhas conscientes sobre 

o “uso das formas mais adequadas ao ensino de um determinado tipo de 

conhecimento, em um determinado nível de complexidade, para um grupo específico 

de alunos e no tempo disponível” (KENSKI, 2012b, p.48). O conteúdo idealizado 

para o aplicativo poderá ser utilizado de modo ativo, criativo e interativo pelos 

docentes, onde os conteúdos e recursos da interface privilegiam as metodologias 

ativas de ensino aprendizagem, disponibilizando conteúdos que forneçam subsídios 

para os docentes tornarem seu trabalho de mediador mais dinâmico, significativo e 

efetivo, já que tais metodologias colocam o aluno como protagonista na construção 

do conhecimento.  

Já na fase de prototipagem após essa imersão no universo docente foi 

possível idear e iniciar rascunhos do prospecto do APP. 

A primeira tela pensada foi um logo para o APP, a priore rascunhamos um 

desenho simples, mas que transmitisse a mensagem que a um click o usuário teria 

acesso a estratégias de ensino ativo. 
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Figura 6- Rascunho inicial da logo marca do APP. Fonte: Autora, 2019. 

Com auxilio de um designer gráfico o logo foi prospectado. Escolhemos cores 

primárias opostas e por isso harmônica a cor laranja dando destaque e chamando a 

atenção do usuário, esta cor desperta e incentiva. A cor azul cor é fria transmite 

concentração, tranquilidade e esta relacionada a estudos.  

Segundo Heller (2000), azul por causar sensação de passividade, 

tranquilidade, liberdade, paciência e serenidade e o laranja a vitalidade, fazendo um 

contraste de extrema elegância.  

O nome estabelecido para o APP foi Click ativo, esta opção foi pensada na 

facilidade de pronúncia, memorização e localização na rede mundial de 

computadores, além de significar na essência o que ele realmente executa na 

ferramenta. Com relação à criação da logomarca, foram valorizadas novamente as 

questões voltadas para os significados simbólicos das MAEA. 
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Figura 7 Representa o logotipo idealizado para o APP 

O processo de desenvolvimento e usabilidade de um APP envolve muitos 

detalhes, neste contexto foram pensados cores, fontes e imagens todos estes 

aspectos interferem diretamente na experiência e interface com o usuário. Optamos 

por layout de APP mobile clean, atrativo e minimalista. Veja a abaixo os detalhes 

este processo: 

Ícones- são muito importantes uma vez que permitem as ações, seções e 

funções do app devem passar a mensagem de forma clara. 

Fontes- Para escolher as fontes foi preciso encontrar um equilíbrio e 

harmonia que possibilitasse uma navegação confortável.  

Padrões de interação – ou seja, como manipular o app arrastar, clicar, rolar, 

selecionar. Optamos pelos padrões pensando ser mais familiar a navegação do 

usuário.   

Destaque e posicionamento dos botões de ação- fundamentais para 

orientação do usuário cria uma organização lógica na área de trabalho. 

Cores - Tendo em vista o impacto que as cores causam no usuário, para 

prover uma interface agradável e prática.  

Segundo Santos (2000):  
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“Cada individuo reage de diferentes formas a determinada cor, dependendo 

de sua intensidade, luminosidade e saturação. Entretanto os psicólogos estão de 

comum acordo quando atribuem certos significados a determinadas cores que são 

básicas para qualquer indivíduo que vive dentro de nossa cultura. As cores 

constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo no 

indivíduo, para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abstiver ou agir. 

Muitas preferências sobre as cores se baseiam em associações ou experiências 

agradáveis tidas no passado, e, portanto, torna-se difícil mudar a preferência sobre 

as mesmas.” (SANTOS, 2000, p. 10). 

 

 

Figura 8- Logo do APP área de área de trabalho do usuário. 
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Esta figura apresenta a tela inicial no aplicativo:  

 

Figura 9 - Tela de acesso ao aplicativo 

 
Ao clicar no ícone Click Ativo, o usuário é direcionado à tela de início do 

aplicativo, em que constam os registros de informações pessoais do usuário. 

As telas apresentadas nas figuras 8 e 9 são extremamente necessárias na 

composição do aplicativo, pois permite o registro de informações básicas e evitando  

duplicidade, além de poder identificar quantas vezes o usuário realizou a ferramenta 

e posteriormente, é possível analisar qual a evolução de perfil do usuário.  
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Figura 10 - Telas de cadastro no aplicativo 
 

 

É nesta tela que o usuário deve fornecer o seu nome de usuário e a sua 

senha para poder passar a utilizar o aplicativo, após o usuário informar estes dados 

ele irá pressionar o botão “Login”, ao clicar neste botão o sistema apresentará uma 

mensagem informando que a autenticação está sendo realizada. Após a 

autenticação do aplicativo o usuário é encaminhado para a tela de boas vindas onde 

contém um breve relato do objetivo do mesmo, em continuidade o usuário do 

aplicativo encontra a tela que disponibiliza as suas funcionalidades. Estas foram 

dispostas em abas, em que cada uma é referente a uma funcionalidade do sistema 

como pode ser observado na Figura 10.   
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Figura 11 Login do usuário 

Com o usuário logado a aba de boas vindas confere o objetivo do APP 

trazendo uma rápida introdução da importância dos métodos ativos. 
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Figura 12 Tela de Boas Vindas Mensagem de Apresentação do Objetivo do APP Professor usuário 

Na tela a seguir uma aba com vários ícones ilustram as sugestões e 

possibilidades do APP como jogos, dinâmicas e outros recursos e estatégias. 
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Figura 12 Tela de sugestões, cada ícone comporta idéias, dinâmicas, gameficação entre outros 
recursos. 

 

 

Figura 13 Tela de Contribuições  
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Esta tela do APP considerou-se a mais rica de todas, pois é nela que o banco 

de dados se sustenta, aqui é possível ao usuário deixar seus comentários e 

impressões sobre o APP e anexar arquivos como fotos, dinâmicas, jogos ou 

possíveis contribuições, criando uma rede de conhecimentos e trocas significativas 

no que tange o processo de ensino aprendizagem.  
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7 Considerações Finais 

 

Conforme já citado anteriormente por diversos autores, a tecnologia é um 

recurso muito rico e deve ser explorada em sala de aula. Muitas tecnologias já são 

aplicadas hoje em dia, contudo, a educação mobile está chegando com cada vez 

mais força no mercado brasileiro. Visto isso, existe a necessidade de capacitar 

melhor a docência para que esta faça uso mais aproveitável das tecnologias (tablets, 

smartphones entre outros). O tema de inclusão digital nas práticas docentes é um 

assunto que vem sendo discutido há décadas, uma vez que essa ferramenta além 

de transformar as aulas, deixando-as mais dinâmicas, consegue também estar 

presente em praticamente todos os lugares. Uma vez que as tecnologias mais 

utilizadas atualmente são móveis, basta que se tenha acesso a uma rede banda 

larga sem fio para que se consiga utilizar essas ferramentas como meios de estudo. 

Outro grande desafio, além de capacitar a docência é a criação de uma estrutura 

que comporte o uso das tecnologias celulares e smartphones na sala de aula. Pois, 

só assim se conseguirá um uso efetivo dessas ferramentas, já que pesquisas 

citadas neste trabalho indicam que as tecnologias trazem grandes benefícios para a 

educação. Dentro desse contexto, foi realizada a pesquisa junto aos docentes para 

caracterizar o perfil e conhecimento dos mesmos sobre MAEAs. Frente aos objetivos 

propostos, os resultados deste estudo permitiram descrever as etapas como imersão 

no universo do docente, do planejamento e desenvolvimento da pesquisa e 

prospecto de um APP para futura validação. 

Por meio das respostas obtidas no questionário aplicado, pode ser percebido 

que existe um grande desconhecimento sobre as MAEAs talvez relacionado à 

formação didática clássica dos profissionais que não são preparados para a 

docência. Em relação ao prospecto do APP uma grande aceitação do uso do 

aplicativo por parte dos docentes. Após a imersão foi possível criar o prospecto do 

APP Click Ativo. Conclui-se, dessa forma, que a tecnologia é um recurso 

extremamente importante para uso em sala de aula e que a educação mobile tem 

crescido exponencialmente, portanto, o mercado para esse tipo de aplicação tende a 

crescer muito nos próximos anos. Dentro do contexto apresentado, o aplicativo 
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possuiu uma grande aceitação por parte dos usuários. Por meio do questionário uma 

das questões mencionava a criação e utilidade de APP com um banco de dados de 

estratégias para o ensino ativo, também pode ser concluído que o prospecto do 

aplicativo apresentado teve opiniões extremamente positivas por parte da docência. 

É claro que existem pontos que possuem necessidade de aprimoramentos e 

validação estes serão realizados em trabalhos futuros. 

Considerando a educação como instrumento de perpetuação e talvez única 

forma de transformação da consciência coletiva, para tanto seus propósitos devem ir 

além da formalidade do letramento, deve visar a formação integral do ser humano, 

enquanto cidadão. As etapas percorridas abrem perspectivas para acreditar que no 

ensino na área da saúde e a tecnologia disponível pode descortinar novos modos de 

aprender significativamente. Considera-se que este estudo seja propulsor para 

novos investimentos na formação de profissionais da saúde quanto em grupos de 

estudo de tecnologias inovadoras, para que outros profissionais possam desenvolver 

ferramentas que auxiliem o processo ensino-aprendizagem, além de abrir um leque 

de oportunidades para a aplicação das mesmas tecnologias em outros processos 

educacionais. Destacam-se como pontos essenciais à continuidade desta pesquisa, 

a avaliação da eficácia do aplicativo como instrumento pedagógico e sua 

aplicabilidade no cotidiano escolar.  

Para alcançar tais propósitos a formação profissional e educativa não deve 

ser centrada em figuras de instrução, mas este ensino pode e deve ser construído 

pelo aluno e facilitado pelo docente. 

 É possível detectar a falta de conhecimento e recursos de muitos docentes 

para a utilização das (MAEA), o que o deixa a margem de infinitas possibilidades. 

Tomarmos posse das metodologias atuais, inovação tecnológica a favor da 

educação nos parece o caminho a ser seguido. As metodologias ativas retomam o 

âmago da formação educativa humana que prepara o homem para mundo, para 

sociedade. Não se trata de deixar boas práticas antigas, mas adaptar-se ao novo 

movimento que nos toma. 

Este estudo caracterizou o perfil dos docentes de cursos técnicos 

profissionalizantes do âmbito da saúde, após aplicação de questões qualitativas foi 
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possível reconhecer as estratégias e práticas utilizadas por eles e verificar que ainda 

a falhas no conhecimento das MAEAs e sua aplicabilidade enquanto recursos 

infindos. Embora uma percepção unânime seja as aulas voltadas a prática, percebe-

se que poucos docentes valorizam o trabalho em equipe, o que pode interferir na 

formação profissional já que os mesmos sempre atuaram em equipe de saúde. 

Como parte do trabalho foi possível propor o prospecto de telas de app voltado a um 

banco de dados com recursos e estratégias para docentes da área da saúde a fim 

de promover estratégias de ensino aprendizagem centradas no aluno. Por tratar-se 

de ser este apenas e um prospecto a validade e a confiabilidade do app ainda não 

foram testadas, porém tem como perspectiva sua validação e aplicação aos 

docentes em ambiente escolar para subsidiar métodos ativos de ensino. Esse app 

poderá ser útil como recurso para aulas e como banco de dados de consulta no 

preparo dos docentes instrumentalizando-os.   

Uma educação voltada para o sujeito social, consciente abre possibilidades 

de autonomia, reflexão, tomada de decisão, enfrentamento de conflitos e formação 

comprometida na integralidade com o ser humano no contexto em que esta inserida.  

O papel do professor enquanto facilitador neste processo ensino aprendizado 

é fundamental no sentido de intervir no curso da aprendizagem, para tanto é preciso 

adequar-se as novas demandas, abrir-se para as novas práticas pedagógicas, 

aceitar os desafios que a educação de hoje e do futuro, ensinar a aprender e 

aprender para ensinar e juntos docente e discente construir o processo ensino 

aprendizagem trata-se de uma responsabilidade mútua.  

Através deste trabalho conclui-se que as tecnologias usadas com fim 

educacional / pedagógico ampliam as possibilidades de o professor ensinar e o 

aluno aprender. Quando utilizada com significado e critério, a tecnologia pode 

contribuir para a produção do conhecimento e a melhoria do processo ensino - 

aprendizagem. Através da pesquisa realizada verificou-se, através dos relatos dos 

professores, a importância das metodologias ativas, pois percebem o aumento do 

interesse, participação e motivação dos alunos, a aprendizagem mais significativa e 

a aula produtiva e dinâmica, facilitando a problematização dos conteúdos. Para um 

uso significativo das tecnologias, que traga resultados no processo de ensino e de 
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aprendizagem, evidencia-se a necessidade da formação e o aperfeiçoamento dos 

docentes quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação. 
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Anexo A: Questões aplicada aos docentes 

 

Anexo A- Questões qualitativas  

 

Identificação do Entrevistado 

Nome:_____________________________________________________ 

Idade: ___________  

Gênero: (  ) feminino (  ) masculino (  ) outros 

Tempo de docência:__________ 

Curso e área de atuação: ____________________________________ 

Perguntas:  

1- Quais estratégias de ensino você costuma utilizar em suas aulas? 

2- Qual delas é predominante e por quê? 

3- Que metodologia você considera mais adequada para o ensino técnico? 

4- Você acha que um aplicativo móvel com um banco de dados de estratégias 

de ensino poderia contribuir para sua prática em sala? 
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Anexo B Parecer Consubstanciado  
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