
Comparação entre o ensino tradicional e o problematizador na formação em Fonoaudiologia

Kelly da Silva[i];
Rodrigo do Carmo Dornelas[ii];

Carla Patrícia Hernandez Alves Ribeiro César[iii]

Eixo Temático: 6. Ensino Superior no Brasil.

Resumo:

Os métodos tradicionais de ensino valorizam os conteúdos enquanto os ativos valorizam a construção do
saber. Objetivo: Comparar o ensino tradicional e o problematizador na formação em Fonoaudiologia.
Método: A partir do site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, páginas oficiais de 75 cursos de
Fonoaudiologia foram visitadas e os planos de ensino foram comparados ao de um Curso que utiliza
metodologia ativa. Os resultados foram analisados qualitativamente. Resultados: Os cursos tradicionais
apresentam maior ocorrência de conteúdos teóricos, sendo estes trabalhados prioritariamente em grandes
grupos enquanto o problematizador trabalha em pequenos grupos e em comunidades. Conclusão: Cursos
tradicionais priorizam aulas teóricas em grandes grupos em detrimento às teórico-práticas e do trabalho em
comunidades, reduzindo a criticidade na formação profissional.

Unitermos: 1. Avaliação educacional, 2. Ensino, 3. Aprendizagem baseada em problemas.

Traditional methods of teaching appreciate the contents while the active method appreciate the construction
of knowledge. Objective: To compare traditional teaching and the problem-based in the formation in
Phonoaudiology. Method: From the Federal Phonoaudiology Council, official pages of 75 courses of
Phonoaudiology were visited and teaching plans were compared to a course that uses active methodology.
The results were analyzed qualitatively. Results: Traditional courses have a higher occurrence of theoretical
contents, which are worked primarily in large groups while the problem-based are worked in small groups and
communities. Conclusion: Traditional Courses prioritize theoretical classes in large groups rather than the
theoretical-practical and work in communities, reducing the criticality of vocational training

.
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Introdução

Para uma formação superior de qualidade, o planejamento é uma tarefa necessária, atividade esta que,
segundo Leal (2005), exige organização, sistematização, previsão, decisão entre outros e é considerado um
ato político-pedagógico porque revela as intenções do que se pretende atingir.

Nas Instituições tradicionais de Ensino Superior (IESs), os conteúdos são transmitidos pelos docentes, que
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figuram como centralizadores do saber. Já nos cursos que oferecem métodos problematizadores, os
estudantes assumem um novo papel, central, autônomo e são considerados autores co-responsáveis pela
construção de seus próprios conhecimentos enquanto os docentes são instrumentos mediadores para que os
conteúdos sejam superados, questionados, de forma coletiva, redimensionando o saber na perspectiva social,
científica e pautado no compromisso ético-político com a sociedade (BATISTA et al., 2005).

Os movimentos para a mudança dos paradigmas educacionais no ensino superior tem logrado êxito por
almejarem novas práticas de saúde e educação, principalmente por defenderem a consolidação do Sistema
Único de Saúde “(...) sustentado nos princípios do direito à saúde e à vida, como direitos humanos” (SENA,
2005, p. xx).

Assim, os métodos tidos como ativos buscam pela aprendizagem significativa e contextual, requerendo a
integração de conhecimentos em situações reais (DEELMAN; HOEBERIGS, 2009).

Os projetos pedagógicos que contemplam matrizes curriculares baseadas em solução de problemas
apresentam características que os diferenciam dos tradicionais, como por exemplo, são divididos em blocos
temáticos e não em disciplinas, as atividades didáticas desenvolvem-se em grupos de oito a dez estudantes
por tutor (em contraposição a aulas formais com grande número de alunos), aulas teóricas (em menor
quantidade), atividades práticas e em laboratórios de treinamento de habilidades com atividades profissionais
práticas, contato com pacientes simulados e com a prática profissional, sendo possível vislumbrar maior
fixação de conteúdos quando o desempenho desses estudantes é comparado aos do ensino tradicional
(TIBÉRIO; ATTA; LICHTENSTEIN, 2003).

Em virtude do avanço científico em saúde, os conteúdos programáticos necessários para a formação
profissional do estudante devem contemplar os eventos mais frequentes, a fim de não sobrecarregar as
matrizes curriculares, sendo possível, assim, oferecer conteúdos tidos como mínimos para uma formação de
qualidade (FERRI-DE-BARROS et al., 2000).

Desta forma, comparar os planos de ensino dos diferentes cursos se torna de extrema importncia. Sendo
assim, o objetivo desta pesquisa foi comparar o ensino tradicional e o problematizador na formação em
Fonoaudiologia, subunidade curricular motricidade orofacial, em relação à carga horária oferecida, à natureza
(se teórico ou prático) e os conteúdos trabalhados.

Método

Estudo qualitativo e documental, que apresentou como pergunta norteadora: “O que os cursos de graduação
superior em Fonoaudiologia com método tradicional têm trabalhado com seus discentes na área de
motricidade orofacial”, a fim de comparar se há ou não diferenças tanto nos conteúdos trabalhados quanto na
forma de oferecimento.

Para tanto, consultou-se o site oficial do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFª) para que fossem
consultados os cursos mencionados pelo órgão que regulamenta a profissão do fonoaudiólogo, consultando-se
o link “Ensino Superior”. Nesta página do site, os cursos de graduação estão divididos de acordo com as áreas
de abrangência dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, totalizando oito regiões distribuídas pelo País com
um total de 75 links de Faculdades ou Universidades que oferecem o respectivo Curso.

Os links foram consultados para que fosse possível visualizar a proposta de cada Curso (se havia ou não
disponível o Projeto Pedagógico do Curso, a matriz curricular e os Planos de Ensino) e se obter os Planos de
Ensino (ou Programas).

Os seguintes dados foram anotados em uma ficha de coleta de dados:

• Nome da Instituição de Ensino Superior e da Disciplina (ou Módulo);
• Carga horária e período de oferecimento;
• Natureza da disciplina (ou módulo), se teórico ou prático e

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/comparacao_entre_o_ensino_tradicional_e_o_problematizador_na_form.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



• Conteúdos trabalhados.

Em virtude do primeiro e do quarto ano do Curso de Fonoaudiologia contemplarem, respectivamente,
conteúdo básico e profissionalizante, tais séries foram excluídas da análise, sendo comparados o segundo e o
terceiro anos.

A seguir, os resultados obtidos foram agrupados por eixos temáticos e, posteriormente, foram comparados
com o curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, campus Prof. Antônio Garcia Filho,
localizado em Lagarto, Sergipe – que utiliza métodos ativos de ensino-aprendizagem.

Para evitar a identificação dos cursos que compuseram a amostra, foi utilizado o sistema alfanumérico
representado pela letra “C” (de curso) acrescido de números cardinais, de forma aleatória. O curso alvo do
estudo foi representado pela letra “E” (de estudo), sem acréscimo de numeral.

A seguir, os resultados obtidos.

Resultados

Dos 75 cursos listados no site do CFFª, foi possível identificar seis Universidades ou Faculdades que não
oferecem mais o curso de Fonoaudiologia e, em 11, as páginas estavam ou em manutenção ou constava a
mensagem “erro na página”. Desta forma, 17 páginas foram excluídas da consulta, totalizando a busca em 58
sites.

Destes, cinco (8,62%) divulgaram os Planos de Ensino relacionados à Motricidade Orofacial, os quais foram
comparados com o Plano na Universidade Federal de Sergipe, campus Prof. Antônio Garcia Filho, em que
metodologias ativas são utilizadas na formação dos estudantes do curso de Fonoaudiologia.

A amostra foi constituída por duas instituições de ensino superior particulares (C1 do Nordeste e C2 do Sul) e
três públicas (C3, C4 e C5, do Sudeste).

Os aspectos citados a seguir foram comuns para todos os cursos pesquisados: morfofisiologia,
desenvolvimento, avaliação, exames, terapia (nas distintas fases da vida, ou seja, da gestação ao
envelhecimento), disfagia e os seguintes distúrbios: miofuncionais (respiração oral, de deglutição e de
mastigação), disfunção temporomandibular, fissuras lábiopalatinas, hábitos orais deletérios, más oclusões
dentárias e seu impacto nas funções orais e encefalopatias não progressivas (paralisia cerebral).

Outros temas foram citados de forma distinta, como pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 1. Conteúdos distintos oferecidos pelos cursos que participaram da amostra.

Conteúdos C1 C2 C3 C4 C5 E
Atuação

interdisciplinar x 0 0 0 x x

Estética Facial x x 0 0 0 x

Distúrbios de fala
decorrentes de

alteração miofuncional
orofacial

0 x 0 0 x x

Cncer de boca, cabeça
e pescoço 0 0 x 0 x x

Paralisia Facial x 0 x 0 0 x
Desafios

biopsicossociais 0 0 0 0 x x
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Cirurgia Ortognática 0 x 0 0 x x
Prevenção x 0 0 0 0 x

Quadros degenerativos 0 x 0 0 0 x

Traumas de face 0 0 0 0 x x
Frênulo 0 0 0 x 0 0

Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono 0 0 0 0 0 x

Prótese total 0 0 0 0 x 0
Queimaduras de face e

pescoço 0 0 0 0 0 x

Histórico da
Motricidade Orofacial 0 0 0 0 x 0

As cargas horárias disponibilizadas pelos cursos da amostra para a formação em Motricidade Orofacial variou
de 98h a 272h (média: 179,4 ± 77,45).

Em relação à distribuição das cargas horárias quanto à natureza da disciplina, foi constatado o que se segue:

• O curso 1 (C1) oferece 85,72% de sua carga horária sob a forma teórica (um professor para turma
grande) e 14,28% prática (manuseio de materiais e aplicação de protocolos entre os próprios alunos);

• O curso 2 (C2) oferece 85,3% de sua carga horária sob a forma teórica (um professor para turma
grande) e 14,7% prática (manuseio de materiais e aplicação de protocolos entre os próprios alunos);

• O curso 3 (C3) oferece 93,88% de sua carga horária sob a forma teórica (um professor para turma
grande) e 6,12% prática (manuseio de materiais e aplicação de protocolos entre os próprios alunos);

• O curso 4 (C4) não disponibilizou a informação quanto a distribuição de carga horária de acordo com a
natureza da disciplina;

• O curso 5 (C5) oferece 100% de sua carga horária sob a forma teórica (um professor para turma
grande) e não oferece prática aos seus estudantes, e;

• O curso problematizador (E) oferece 61,9% de sua carga horária sob a forma teórica (em pequenos
grupos: oito a dez alunos por grupo), 22,22% de prática em comunidades (aplicando o que foi
aprendido na comunidade, transformando a comunidade em agente multiplicadora de conhecimento e
de Saúde) e 15,88% sob a forma teórico-prática (manuseio de materiais e aplicação de protocolos
entre os próprios alunos).

Conclusão

A maioria dos cursos tradicionais investigados incorpora atividades práticas no processo formativo em
motricidade orofacial, embora em menor ocorrência que o curso que utiliza metodologias ativas.

Outros diferenciais foram a inclusão de atividade teórico-prática, favorecendo a fixação de conteúdos e a
realização de práticas de ensino em comunidades (creches, escolas, maternidades, hospitais e no Centro de
Referência de Saúde do Trabalhador), permitindo que o estudante compartilhe seu conhecimento com a
comunidade, tornando-se multiplicador de conhecimento.

Um aspecto que merece destaque é que os principais conteúdos em motricidade orofacial são oferecidos por
todos os cursos da amostra, permitindo uma formação de qualidade na área, com carga horária suficiente
para tanto.
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Apesar do exposto, há de se ressaltar que enquanto nos cursos com métodos tradicionais de ensino o
estudante é passivo, no curso problematizador há a oportunidade do estudante ler uma situação problema
que se aproxima da realidade e do cotidiano em motricidade orofacial, discutir, gerar hipóteses e refletir sobre
os conteúdos que alicerçarão seu conhecimento na área.

Temas como prevenção e interdisciplinaridade ainda necessitam serem mais contemplados para uma
formação mais integral dos estudantes de Fonoaudiologia e mais preparados para o trabalho na atenção
básica e em equipes de Saúde.

Desta forma, apesar da maioria dos cursos apresentarem os conteúdos necessários e importantes para a
formação superior em motricidade orofacial, os cursos tradicionais priorizam as aulas de natureza teórica em
detrimento a teórico-prática e a prática em comunidades, o que não ocorreu no curso que utiliza metodologias
ativas no processo formativo de seus estudantes.

As metodologias ativas utilizadas na formação do fonoaudiólogo exigem, dos profissionais envolvidos, uma
instrumentalização específica para lidar com o aprendizado. Comparar as experiências no processo de
aprendizagem entre o formato tradicional com metodologias ativas é essencial, pois neste processo pode se
identificar problemas e até mesmo contribuições que um formato pode possibilitar ao outro e assim contribuir
de forma eficaz na formação do fonoaudiólogo.
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