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Resumo: o objetivo desse trabalho é relatar experiência de discente de mestrando do 

Programa de Pós-graduação em enfermagem acerca da utilização das metodologias ativas em 

docência orientada. Trata-se de um relato de experiência, descritivo e reflexivo onde expõe a 

atividade desenvolvidas na disciplina de Docência Orientada com base no aprendizado obtido 

na disciplina de Referenciais Teórico-Metodológicos para a Práxis da Docência. As atividades 

propostas foram divididas em 3 momentos, nas quais eram o acolhimento e apresentação da 

proposta da aula, dinâmica do passa a bola e “humanização em prática”. O plano de aula 

realizado na disciplina foi executado no 2ª semestre de 2017 para uma turma de 7ª semestre 

do curso de enfermagem para disciplina Enfermagem no Contexto do Adulto em Situações 

Críticas de Saúde referente à Docência orientada do mestrado em enfermagem. Esta atividade 

especifica, abrangeu uma reflexão não somente no serviço destinado, mas também em todo 

aspecto da formação dos acadêmicos, além de proporcionar a mestranda a trabalhar atividades 

planejando com uma metodologia até então era vivenciada como discente. As reflexões que 

emergiram através das atividades afirmaram os objetivos proposto em aula, pois foi avaliado a 

capacidade de organização, análise, reflexão e posicionamento em relação aos aspectos 

trabalhados.  
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Introdução 

 

Aprender é um processo de assimilação de conhecimento e vivencias que é iniciado no 

nascimento e desenvolvido ao longo da vida de cada indivíduo. Esse processo envolve por si 

só uma diversidade de fatores que ora se relacionam ao sujeito que aprende e ora ao contexto 

histórico, social e cultural vivenciado por ele (SILUK, 2014). Estamos em frequente 

aprendizado, buscando o que já sabemos para formular uma nova aprendizagem ou 

aperfeiçoar o ensino que já possuímos, esta aprendizagem ocorre de maneira pessoal, é 

individual e gradual, pois cada sujeito aprende conforme o seu ritmo e contexto social 

construindo e reconstruindo seu conhecimento diariamente. 

Há uma grande dificuldade em relação a atuação e, por conseguinte, formação dos 

bacharéis para a prática docente. Isso porque estes não possuem uma formação (CHAVES, 

BARBOSA E NÓBREGA-THERRIEN, 2017). A prática docente é caracterizada pelo desafio 

constante em propor uma educação ativa, de forma a articular o processo de ensino-

aprendizagem aos métodos e objetivos pretendidos às ações educativas (MAZZIONI, 2013). 

Assim, a Educação Superior vem ocorrendo profundas mudanças ao longo de sua trajetória 

histórico-pedagógica, o que vai ao encontro dos princípios da Pedagogia crítica muito bem 

representada por Paulo Freire, que aposta no aluno como um ser protagonista de seu processo 

de aprendizagem e repassa ao professor a tarefa de despertar a curiosidade (PRADO et al., 

2012). 

Tendo em vista, os cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado possuem 

disciplina de Docência Orientada que consiste em possibilitar a formação didático- 

pedagógica dos alunos, sendo estes acompanhados por um professor orientador durante o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula. Portanto, essa atividade constitui-se em um 

momento de articulação entre a Graduação e a Pós-Graduação, promovendo uma troca entre 

ambas. Os mestrandos/doutorandos precisam realizar um planejamento como o programa, os 

objetivos, a escolha da bibliografia, a avaliação, a partir da disciplina a ser ministrada, 

juntamente com o responsável pela disciplina que muitas vezes também é seu orientador.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais instigaram mudanças na forma de ensinar e 

aprender, recomendando métodos ativos de aprendizagem e a incorporação de tecnologias de 

ensino. E alertaram para a importância da formação crítica e reflexiva, comprometida com a 

instituição das políticas de saúde e necessidades da população (CARVALHO et al., 2016). As 

metodologias ativas configuram-se como potenciais ferramentas de ensino aprendizagem, 

pois utilizam a problematização como eixo norteador, com a finalidade de instigar e motivar o 

discente a agir frente a uma situação problema, e auxilia no manejo de problemas existentes 



 

em qualquer área do conhecimento. O emprego de metodologias ativas vem a reafirmar a 

formação superior na saúde, em especial no desenvolvimento de competências voltadas a 

educação na saúde e a educação em saúde, de forma interativa, lúdica, baseada no diálogo, na 

construção de saberes e na transformação social. Fortalecendo esse pensamento, o educador 

Paulo Freire (2000), evidenciou em suas reflexões acerca da educação, a necessidade de 

tornar mais humanas as relações entre educador e educando, na perspectiva de contribuir para 

a prática de uma educação dialógica, crítica, reflexiva e libertadora.  

Freire (2000), defende os métodos da conscientização, da desalienação e da 

problematização e opõe-se à educação bancária na qual as pessoas são vistas como 

“recipientes” a serem “preenchidos” pelos conhecimentos dos que julgam educar. Para o 

autor, uma educação popular e verdadeiramente libertadora se constrói a partir de uma 

educação problematizadora, alicerçada em perguntas provocadoras de novas respostas por 

meio da dialogicidade. 

Trabalhar com metodologias ativas na docência é permitir ao discente a reflexão 

crítica acerca da atuação na saúde, suas práticas de educação em saúde, esta vem somar e 

fomentar reflexões teóricas e práticas na docência superior em saúde, a fim de construir um 

ensino - aprendizagem voltada a formação crítica e reflexiva, que propicie um perfil de 

profissional autônomo, criativo, capaz de intervir na resolução dos problemas, na construção 

de sua cidadania (OLIVEIRA, et al., 2015).  Com isso, o objetivo desse trabalho é relatar 

experiência de discentes de mestrando do Programa de Pós-graduação em enfermagem acerca 

da utilização das metodologias ativas em docência orientada.  

 



 

Metodologia 

 

 O educador possui um papel importante como facilitador e mediador do 

desenvolvimento, da construção e reconstrução do conhecimento discente, o planejamento de 

atividades que empreguem metodologias ativas de ensino-aprendizagem deve ser encorajado. 

Portanto, deve-se considerar a organização do espaço utilizado enquanto sala de aula ou 

ambiente educativo, além dos recursos materiais e humanos (ARANTES-PEREIRA, 2014). 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo e reflexivo onde expõe a atividade 

desenvolvidas na disciplina de Docência Orientada com base no aprendizado obtido na 

disciplina de Referenciais Teórico-Metodológicos para a Práxis da Docência, onde foi 

explicitado os conceitos de metodologias- ativas e proposto ao corpo discente a elaboração de 

um plano de aula a ser aplicado em docência orientada. Durante o primeiro semestre do ano 

de 2017, nesta disciplina, foram problematizados a educação ao longo do tempo, os desafios 

da educação atualmente e futuramente, o conceito de educação, o papel do educador e o papel 

do educando no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem, as teorias da educação, 

métodos, tecnologias e materiais para o ensino, o desafio da aprendizagem, da avaliação e das 

condições de ensino, a avaliação no ensino, a Lei de Diretrizes e Bases e o ensino de 

enfermagem e Projetos Políticos Pedagógicos de Cursos de Enfermagem.  

Foi proposto no final do semestre com base no conteúdo discutido em aula a 

elaboração de um plano de aula que deveria ser aplicado posteriormente na disciplina de 

docência, a proposta apresentada pela discente em seu plano foi para a disciplina: 

Enfermagem no Contexto do Adulto em Situações Críticas de Saúde com o conteúdo: 

Humanização em Centro Cirúrgico e Sala de Recuperação Anestésica, neste plano foi 

elaborado atividades para que chegasse ao objetivo proposto. 

As atividades propostas foram divididas em 3 momentos, nas quais eram o 

acolhimento e apresentação da proposta da aula, dinâmica do passa a bola e “humanização em 

prática”. Para o acolhimento foi apresentado a descrição do tema a ser abordado e as 

atividades a serem abordados, além da apresentação da mestranda aos alunos que neste 

momento tiveram o primeiro contato. A dinâmica do passa a bola foi adaptado das dinâmicas 

de grupo, essa atividade consiste em um exercício que exige movimentação para construção 

de conceitos referente a humanização em sala de recuperação anestésica. Os discentes 

formariam um círculo de maneira que todos consigam se ver e quem estiver com a bola 

conceituará com uma palavra o que entende sobre o assunto a seria discutido em aula, após 

passará a bola para o próximo colega e assim sucessivamente até que todos tenham 



 

participado e juntos se tenha construído um conceito e discutido sobre humanização em centro 

cirúrgico e sala de recuperação. 

  A atividade “humanização em prática” utilização de dispositivos de multimídia para 

exposição de exemplos e situações sobre a temática para discussão com o grande grupo este 

método teve o objetivo de expor o tema em forma de exemplos do cotidiano do trabalho de 

enfermagem, além de esclarecer as dúvidas que poderiam surgir no decorrer da discussão. Os 

exemplos utilizados estavam em formato de texto, figuras e vídeos.  

O plano de aula realizado na disciplina foi executado no 2ª semestre de 2017 para uma 

turma de 7ª semestre do curso de enfermagem para disciplina Enfermagem no Contexto do 

Adulto em Situações Críticas de Saúde referente à Docência orientada do mestrado em 

enfermagem. Os resultados foram organizados em função dos três momentos desenvolvidos 

durante a aula: Primeiro momento: Acolhimento e apresentação da aula proposta; segundo 

momento: Dinâmica do passa a bola: “Humanização em prática”. 

 

Resultado e Discussão: 

 

Primeiro momento: Acolhimento e apresentação da aula proposta 

 

No primeiro momento, a mestranda apresentou-se a turma, já que este foi o primeiro 

contato como docente em uma turma do curso de enfermagem, a partir desse momento foi 

explicado os objetivos das atividades e como seria desenvolvido o método de ensino. Assim 

as atividades propostas tiveram como objetivo, possibilitar aos discentes elementos para a 

compreensão e reflexão acerca das ações do enfermeiro em centro cirúrgico e sala de 

recuperação anestésica, buscando compreender conceitos sobre humanização na assistência 

nesses setores de trabalho. Com a apresentação da atividade, foi orientado aos acadêmicos 

formarem um círculo para que assim pudesse começar a aula planejada, pois esta atividade é 

determinante para o clima de acolhimento essencial em processos coletivos de construção de 

conhecimentos (SOUZA, IGLESIAS e PAZIN-FILHO, 2014, p. 289).  

 

Segundo Momento: Dinâmica do passa a bola:  

 

Após a organização da turma em círculo, foi passado as regras da dinâmica que 

consistia em com a bola em mãos responda com uma palavra a pergunta norteadora e 

justifique a escolha da palavra; quem estiver com a bola deverá responder à pergunta, sendo 



 

que todos participaram no mínimo uma vez. A questão norteadora a ser respondida foi “O que 

é humanização na assistência à saúde? ” 

As respostas dadas pelos acadêmicos partiram das vivências das aulas práticas e 

conceito prévio adquirindo durante academia, a relevância dessa atividade foi realizar uma 

interação com a turma, fazendo com que todos consigam participar, além de entender qual o 

conhecimento dos alunos sobre a temática. 

Logo após a realização da dinâmica foi apresentado conceitos gerais sobre 

humanização na assistência à saúde e humanização em centro cirúrgico e sala de recuperação 

anestésica esses conceitos, junto com a proposta da dinâmica colaboraram para a próxima 

atividade denominada “humanização em prática”. 

 

Terceiro Momento: “Humanização em Prática” 

 

Este momento objetivou-se demonstrar o uso prático da Humanização na assistência e 

estimular uma reflexão sobre a temática na prática cotidiana da enfermagem, principalmente 

nos serviços de centro cirúrgico e sala de recuperação anestésica. Dentre os exemplos 

abordados foi utilizado trecho de artigos sobre a temática qual foi discutido as diretrizes da 

Política de humanização da saúde como a ambiência, Gestão Participativa e cogestão para 

discutir o papel da gestão no cuidado humanizado. 

Outra ferramenta utilizada para esse exercício foi vídeos e imagens, os vídeos foram 

trecho do filme Patch Adams - O amor é contagioso de 1998 este filme conta a história de 

Hunter Adams que em 1969, após tentar se suicidar voluntariamente se interna em um 

sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser médico, para poder ajudar as 

pessoas. Deste modo, sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus métodos 

poucos convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, 

com exceção do reitor, que quer arrumar um motivo para expulsá-lo, apesar dele ser o 

primeiro da turma – a cena mostra vários acadêmicos de medicina junto com seu professor em 

volta de uma paciente descrevendo as patologias, quando o professor pergunta se os alunos 

têm alguma dúvida Patch levanta a mão e pergunta o nome da paciente que até então não foi 

mencionado.  

Após assistirem a cena, surgiu as reflexões referente ao que foi abordado e da 

importância humanização no cuidado direto ao paciente, principalmente em centro cirúrgico, 

visto que, o paciente apresenta maior vulnerabilidade no pré-operatório, por se tratar de um 

ambiente desconhecido as alterações emocionais ocasionando um desequilíbrio físico-

emocional. Por tanto, a relação do enfermeiro com o paciente é pautada no enfrentamento e 



 

compreensão do fato, com uma comunicação efetiva para que todas suas necessidades 

humanas básicas sejam atendidas (CAVERZAN, et al.; 2017).  

Foi apresentada a turma o trecho de um episódio de série americana que é ambientada 

em centro cirúrgico, a cena mostrada tratava da postura dos acadêmicos diante ao paciente e a 

importância de conhecer aquele que se vai cuidar, pois uma intervenção errada pode custar o 

tratamento do paciente. Com isso, é preciso pensar, almejar e planejar uma educação que 

venha partir-se do aluno, cuja essência da formação do enfermeiro não seja somente os meios 

e os conteúdos, e sim a pessoa humana para que assim possa levar em consideração os 

aspectos emocionais e individuais do paciente. O posicionamento ético está relacionado às 

experiências vivenciadas pelo acadêmico, que influenciam na formação do sujeito ético e das 

quais emergem valores familiares, morais e religiosos, dentre outros.  

Com esse pensamento de postura ética, foi apresentado aos acadêmicos imagens 

referentes a exposição dos pacientes em redes sociais. O código de ética profissional da 

enfermagem, referência os itens que expõem à relação profissional-paciente, onde trazem o 

sigilo das informações como um direito do paciente; garantir este direito é um dever do 

profissional. Para tanto, conforme a resolução Cofen nº 0554/2017 que estabelece os critérios 

norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem, nos 

meios de comunicação inclusive nas mídias sociais, retratado no Art. 4º; parágrafos 

 

X- onde é vedado ao Profissional de Enfermagem, expor a imagem de pacientes em 

redes sociais e grupos sociais tais como os aplicativos de troca de mensagens; 

X-expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais tais como o 

WhatsApp; 

XI –expor imagens da face ou do corpo de pacientes, que não se destinem às 
finalidades acadêmicas; 

XII-expor imagens e/ou fotografias de pacientes vulneráveis ou legalmente 

incapazes de exercerem uma decisão autônoma, com relação ao uso de suas 

imagens; 

XIII-expor imagens que possam trazer qualquer consequência negativa aos pacientes 

ou destinadas a promover o profissional ou instituição de saúde; 

 

 

 Essa discussão se faz necessária, pois em meios a grande popularização das mídias 

sociais deve-se ter cuidado para não expor não somente ao paciente cuidado, mas como o 

próprio profissional, a Instituição de Ensino e de Saúde. Nessa perspectiva, os cursos de 

graduação em Enfermagem são estimulados a investir em inovação metodológica no processo 

de formação, tendo as metodologias ativas como aposta de ofertas de vivências na realidade 

social ao enfermeiro. Diante dessa visão, a Enfermagem, qualificada como disciplina teórico-

prática, tem potencial para criação de ideias inovadoras, possibilitando uma motivação em 

alguns profissionais para novas experiências (BACKES et al., 2012). 



 

As metodologias ativas propõem um rompimento da formação conservadora e 

reducionista, que busca a perfeição técnica. Elas pressupõem uma formação crítica, na qual a 

autonomia do discente é estimulada em todo o processo, tendo como princípio fundamental o 

aproveitamento das vivências práticas para a construção de conhecimentos em que docente e 

discente são protagonistas. 

 

Considerações Finais: 

 

Destaca-se a relevância da utilização dessa ferramenta, uma vez que contribuiu e 

facilita o processo de ensino aprendizagem, sendo que tal fator mostra-se como positivo e 

transformador de uma prática docente uma vez que há o envolvimento de todos os atores 

envolvidos.  A metodologia ativa, deveria ser mais presente durante a academia considerando 

que envolve uma participação mais ativa do discente em todos os momentos do processo. A 

metodologia tradicional é importante, porém, em algumas ocasiões, dificulta para o aluno 

expor e exercer seus aprendizados de maneira mais criativa e eficiente.  

Sendo assim, a metodologia ativa aparece como uma alternativa efetiva a metodologia 

tradicional e vem ganhando cada vez mais espaço na formação em saúde. Permite uma maior 

participação do estudante de forma crítica e reflexiva, na compreensão do seu futuro 

profissional. Esta atividade especifica, abrangeu uma reflexão não somente no serviço 

destinado, mas também em todo aspecto da formação dos acadêmicos, além de proporcionar a 

mestranda a trabalhar atividades planejando com uma metodologia até então era vivenciada 

como discente. As reflexões que emergiram através das atividades afirmaram os objetivos 

proposto em aula, pois foi avaliado a capacidade de organização, análise, reflexão e 

posicionamento em relação aos aspectos trabalhados.  

A necessidade de rompimento com o modelo de formação tradicional que vem há 

décadas sendo utilizado para a formação de profissionais da saúde, explica a amplitude e 

inovação que ganharam as discussões relacionadas ao emprego das metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem nesse campo. As metodologias ativas consistem em um grande desafio 

para os docentes, pois para sua utilização não é necessário apenas conhecer os modos de 

operacionalização, mas também, os princípios da pedagogia crítica. Essa metodologia 

apresenta um desafio não somente para o docente, mas também para o discente e as 

instituições, por não favorecerem o seu desenvolvimento por intermédio de uma grade 

curricular tradicional em que há a fragmentação do saber e a dicotomia entre os aspectos 

teóricos e práticos. 



 

O contato com as metodologias ativas proporciona uma visão mais crítica da realidade 

da sala de aula e potencializa a ação de questionar, construir, discutir, trabalhar em grupo e 

constantemente está se reinventando, reformulando e adaptando as atividades. Este mesmo 

modelo também persiste em decorrência de haver uma ampla geração de docentes que 

corroboram com esse modelo e o aplicam e o estimulam em sala de aula.  
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