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Introdução: O professor deve ser o facilitador do processo ensino-aprendizagem, sendo importante a utilização de 

metodologias ativas de ensino (MAE). Porém, parece que a formação docente do Fisioterapeuta, não o capacita para 

usar as MEA. Objetivo: Demonstrar o panorama da formação didático-pedagógica e uso de MAE de professores da 

disciplina de Fisioterapia na Saúde da Mulher (FSM). Métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espirito Santo (CAAE 

nº58754716.0.0000.5060). A coleta de dados foi realizada através de um convite online enviado aos docentes 

responsáveis pela disciplina de FSM e subáreas afins (Ginecológica e Obstétrica, Uroginecológica, etc) em Instituições 

de Ensino Superior (IES) Públicas do Brasil, contendo um link que os direcionava ao software de pesquisas virtuais 

Survey Monkey, onde estava disponível, para preenchimento, o questionário autoral, contendo questões sobre dados 

sociodemográficos, formação docente e MEA. A análise dos dados foi realizada no programa Microsoft Office Excel 

2013, e os dados foram expressos em frequências (absolutas/relativas) e medianas (mínimo-máximo). Resultados: 

Aceitaram participar deste estudo 18 docentes, todavia apenas 13 (72,2%) completaram o questionário, sendo 92,3% 

mulheres, com idade mediana de 42,7 (27,6-53,8) anos. Com relação à formação docente, a maioria respondeu ter 

graduação em IES pública (69,2%), há >10 anos (92,3%) e ter doutorado (76,9%) há <8 anos (61,6%). Quanto à 

formação didático-pedagógica, 71,4% recebeu durante o mestrado e 53,8% no doutorado, no entanto 76,9% não teve 

aulas formais de como ser um professor fisioterapeuta mais eficaz. Sobre às MAE, 76,9% respondeu que utilizam, 

porém todos sentem necessidade de aprimorar esses saberes e 53,8% têm interesse em utilizá-las em suas aulas e 

ampliar seus conhecimentos sobre aspectos didático-pedagógicos. Dentre os fatores limitantes, se destacaram a falta 

de capacitação (69,2%), infraestrutura inadequada (61,5%) e escassez de materiais permanentes e de consumo 

(61,5%). Conclusão: Os professores responsáveis pela disciplina de FSM são em sua maioria graduados em IES 

pública, há mais de dez anos, tem titulação de doutor há menos de 8 anos, teve formação didático-pedagógica durante 

o mestrado, porém relatou não ter tido aulas formais de como ser um professor fisioterapeuta mais eficaz. Sobre às 



MAE, a maioria respondeu que utilizam, no entanto todos relatam sentir necessidade de aprimorar esses saberes e 

destacam como fatores limitantes, falta de capacitação, infraestrutura inadequada e escassez de materiais permanentes 

e de consumo.
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