
Avanços & Olhares, Nº 5, Barra do Garças - MT 92 
 

 
Trabalho Científico Decorrente da Dissertação de Mestrado 

Universidad de Desarollo Sustentable–UDS Cons. Ley Creacion nº 3.334/07-Assunção-PY 
 

Gleucy da Silva Arantes 
 
Título: ENSINO E APRENDIZAGEM: um estudo das implicâncias das metodologias 

ativas na prática pedagógica nos cursos de pedagogia, administração, contábeis e 

medicina. 

Minuta descritiva decorrente da pesquisa científica apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Educação; área de concentração: Educação. Curso de Mestrado em Ciências 
da Educação. 

Período: 10/Jan/2018 a 10/Jan/2020 

Orientador: Dr. Leopoldo Briones Salazar 
 

Resumo 
Devido aos problemas no sistema educacional brasileiro, bem como as adversidades e necessidades de 
mudanças na educação, tornou-se imperativo conhecer a metodologia aplicada em alguns cursos de 
uma instituição de ensino superior. Por isso, este trabalho teve como objetivo valorizar as práticas 
pedagógicas de quatro faculdades da Universidade de Rio Verde - GO, Brasil. O objetivo desta pesquisa 
foi discutir as metodologias ativas, nas práticas pedagógicas, nas faculdades de Pedagogia, 
Administração, Contabilidade e Medicina da Universidade de Rio Verde - GO. Com metodologia 
qualitativa-quantitativa, foram realizadas pesquisas de campo e a análise foi feita a partir de respostas 
às perguntas, por meio de questionários. Quanto aos resultados, em relação à aplicação do método ativo 
de ensino, os professores observaram que não têm tempo e também têm dificuldade em orientar os 
alunos. Da mesma forma, notou-se que os professores estão preparados para a aplicação da metodologia 
e, inclusive, recebem formação para seu uso. 
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Resumen 
Debido a problemas en el sistema educativo brasileño, así como adversidades y necesidades de cambios 
en la educación, se ha vuelto imperativo conocer la metodología aplicada en algunos cursos de una 
institución de educación superior. Por lo tanto, este trabajo tenía como objetivo apreciar las prácticas 
pedagógicas de cuatro facultades de una Universidad de Río Verde - GO, Brasil. El objetivo de esta 
investigación fue discutir las metodologías activas, en prácticas pedagógicas, en las facultades de 
Pedagogía, Administración, Contabilidad y Medicina de una Universidad de Río Verde- GO. Con una 
metodología cualitativa-cuantitativa, se llevó a cabo una investigación de campo, basada en respuestas 
a las preguntas, a través de cuestionarios. En cuanto a los resultados, en relación con la aplicación del 
método activo de enseñanza, los profesores señalaron que carecen de tiempo y también tienen 
dificultades para guiar a los alumnos. Del mismo modo, se notó que los profesores están preparados 
para la aplicación de la metodología y que incluso reciben aplicación del método activo de enseñanza, 
los profesores señalaron que la falta de tiempo y aún la dificultad para guiar a los estudiantes. Del mismo 
modo, se observó que los profesores están preparados para la aplicación de la metodología e incluso 
reciben formación para su uso. 
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Introdução 

 

Em virtude de problemas no sistema educacional brasileiro, bem como adversidades e 

necessidades de mudanças na educação, tornou-se imperativo conhecer a metodologia aplicada 

em alguns cursos de uma instituição de ensino superior. Desta forma, este trabalho, teve como 

proposta apreciar as práticas pedagógicas de quatro faculdades de uma Universidade de Rio 

Verde - GO, Brasil. 

Por vez, designado de Conclusões, serão elucidados os resultados e conclusões a 

respeito da proposta inicial, ou seja, neste momento poderá então contribuir com sugestões para 

melhorias nas didáticas dos cursos pesquisados e ainda sugerir aportes para extensão desta 

pesquisa ou do assunto em si. 

 
 
Objetivo Geral: 

O estudo teve como objetivo geral discutir as metodologias ativas na prática pedagógica 

das faculdades de Administração, Contábeis, Medicina e Pedagogia, na cidade de Rio Verde- 

GO. 

 
Objetivos Específicos: 

• Descrever o método ativo de ensinar; 

• Evidenciar principais metodologia ativa, desenvolvida pelos docentes e discentes; 

• Identificar as principais dificuldades, ao aplicar a metodologia ativa. 
 

Metodologia: 

• Pesquisa de campo, embasada em respostas às indagações, através de questionários; 

• Quanto às escolhas metodológicas, no que se refere ao objetivo da pesquisa, utilizou- 

se o critério descritivo; 

• Quanto à natureza e técnica de análise de dados da pesquisa, esta pode ser classificada 

quantitativa-qualitativa. 

 
Objeto de Estudo 
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A análise contou com a participação de cento e nove (109) docentes, sendo 20 pessoas 

do curso de Administração, onde todos participaram; no curso de Ciências Contábeis foram 19 

participantes, contudo uma (1) pessoa optou em não responder; na Pedagogia, 16 pessoas que 

poderiam participar, no entanto quatro (4) optaram em não responder e o curso de Medicina, 

contou com a participação de 58 docentes, sendo que seis (6) professores refutaram em 

participar. 

 
Resultados 

No que se refere a resultados e aos propostos incialmente, pode se afrmar que foi 

possível observar os objetivos do trablaho. Assim, tendo como objetivo basilar, que foi 

conhecer as práticas pedagógicas, no uso da metodologia ativa, nas faculdades de 

Administração, Contábeis, Pedagogia e Medicina, isto foi alcançado no sentido que os 

respondentes da pesquisa ressaltaram que é usual este método, fazendo uso do mesmo há mais 

de dois anos 

No que se refere aos objetivos secundários ou específicos, foi norteado elencar autores 

com apostas no uso da metodologia ativa. Tinha como ainda como meta conhecer quais as 

principais metodologias ativas que seriam apontadas ou desenvolvidas pelos docentes, e estes 

responderam que na Administração e Contábeis, fazem uso de debates; na Pedagogia, uso de 

Seminário e, na Medicina, utilizam o Estudo de problemas. 

Ainda no que se concerne a mais um objetivo complementar, que foi apontar 

dificuldades na aplicação do método ativo de ensinar, os docentes apontaram que falta de tempo 

e ainda dificuldade ao orientar os alunos. Da mesma forma, percebeu-se que os docentes 

encontram-se preparados para a aplicação da metodologia e que inclusive recebem treinamento 

para uso da mesma. 

 
 
Considerações Finais 

Esta investigação foi desenvolvida no sentido de se obter resposta em quatro faculdades 

e tinha como sinalização, o conhecer das práticas pedagógicas e entender os desafios e 

necessidades ao contemplar metodologias ativas no Ensino Superior. Para nortear os estudos e 

fundamentar as discussões, foram essenciais aporte teórico Anastasiou e Alves (2014) e 

Pimenta e Anastasiou (2010). 

Em síntese, fica concluído que a pesquisa está em voga e o assunto escolhido foi e é 

pertinente para um desenvolver de docentes, discentes e comunidade em que estão inseridos. 
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Com a pesquisa, observou o uso de uma metodologia ativa nas quatro faculdades pesquisadas, 

embora o uso deste método nas faculdades de Administração, Contábeis e Pedagogia ocorram 

por iniciativa pessoal e não por estar comtemplado no currículo escolar do curso. 

É fato que ao escolher uma profissão, todo alunato tem expectativa de carreira, futuro, 

sustentação e realização pessoal. Para que isto ocorra, necessário se faz, uma série de fatores, 

como oportunidades, aprendizagem e apresto adequado. Então a didática ativa pode contribuir 

com melhor habilidades e competência na formação dos indivíduos. 
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