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RESUMO

O uso de metodologias ativas vem transformando o cenário da sala de aula em um espaço cada vez mais produtivo.   Porém, ainda observamos 
que docentes praticam o uso das metodologias ativas mas, não as identificam em sua prática docente.  Em um olhar multidisciplinar e 
interdisciplinar percebeu-se através de uma pesquisa realizada com os docentes que estes necessitam de ter formações através de atividades 
diversas para conhecer de uma forma mais diversificada sobre as metodologias ativas para assim, identificá-las em suas práticas.  Quando estes 
docentes percebem que as praticam sentem-se motivados a continuar no uso das metodologias ativas em sua prática docente e quando estes 
identificam que não as praticam mas, passam a conhece-las ficam inquietados com os recursos e as possibilidades e assim, passam a desenvolver 
suas práticas pedagógicas utilizando metodologias ativas. Esta estudo possui inclusive o olhar da Gestão acadêmica em que ao receber os dados 
da pesquisa realizada com os docentes percebeu junto ao grupo de coordenadores a importância da criação não só de um grupo de pesquisa bem 
como, implementar e implantar atividades variadas junto aos docentes além das ofertadas através do PIQ.  O estudo foi realizado através dos 
diversos olhares das coordenações dos cursos de Sistemas de Informação, Pedagogia, Letras, Enfermagem e Contabilidade para uma melhor 
percepção da prática pedagógica de docentes de diferentes áreas. Uma vez por mês é realizado um encontro com docentes onde são realizadas 
atividades que contemplam metodologias ativas para que estes as conheçam. Percebeu-se que a cada encontro a adesão dos docentes vem 
aumentando e mesmo quem faz o uso das metodologias ativas participam por ser um momento de troca e aprimoramento profissional.  Outra 
ponderação e consideração que destacamos neste estudo é colocar o aluno no papel de protagonista no processo de aprendizagem o que muito é 
reforçado e possibilitado com o uso das metodologias ativas na prática pedagógica dos docentes que ministram disciplinas nos cursos de 
graduação da UNESA.
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