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Resumen 
Esta comunicación tiene por objeto informar de la experiencia del uso de métodos 
activos en la promoción de educación para la salud por los profesores de un curso de 
enfermería. Las actividades académicas que participan estudiantes de posgrado del 
cuarto año de Enfermería que asistieron a la disciplina de la salud pública en una 
universidad pública en Brasil. Los académicos, bajo la supervisión de profesores, 
realizaron un trabajo de educación para la salud con las 25 niñas de entre 9 y 11 años, 
estudiantes de primaria de una escuela municipal, caracterizadas por la aparición de 
embarazo durante la adolescencia. Los profesores mostraron que el uso de métodos 
activos favoreció la enseñanza y el aprendizaje acerca de la promoción de la salud para 
los estudiantes de enfermería.  
 
Resumo 
A presente comunicação objetiva relatar a experiência do uso de metodologias ativas 
no ensino de promoção da saúde, por docentes de um curso de Enfermagem.  A 
atividade acadêmica envolveu graduandos do quarto ano de Enfermagem que 
cursavam a disciplina de saúde coletiva, em uma Universidade pública do Brasil. Os 
acadêmicos sob supervisão docente realizaram um trabalho de educação em saúde 
junto a 25 meninas, entre 9 e 11 anos, estudantes do ensino fundamental I de uma 
escola municipal caracterizada por ocorrências de gravidez na adolescência. Docentes 
evidenciaram que o uso de metodologías ativas favoreceu o ensino e aprendizagem 
sobre promoção da saúde por acadêmicos de enfermagem.  
 
Introducción 
Em uma instituição de ensino pública, que sustenta um currículo tradicional de caráter 
biologicista, um grupo de professores  realizaram uma experiência abrangendo 
práticas pedagógicas pautadas no uso de metodologias ativas (MA) para o ensino de 
promoção da saúde (PS). 
Assim, a presente comunicação objetiva relatar a experiência do uso de metodologias 
ativas no ensino de PS, por docentes de um curso de enfermagem. 
 
Marco teórico 
O desenvolvimento de um conceito ampliado de saúde   
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Na década de 70 o ministro da saúde do Canadá divulgou o primeiro documento no 
mundo que referenciou uma política nacional de governo contemplando uma nova 
estratégia de saúde, denominada promoção da saúde (PS) (Lalonde, 1974). Este 
documento desencadeou, na primeira metade do século XX, várias tentativas de dar 
proeminência e ascensão a este novo conceito de saúde, sendo usado como base para 
políticas semelhantes em outros estados (Rootman et al. 2001).  
A PS demanda de todos os conhecimentos do saber médico e da apropriação dos 
saberes da saúde pública, que inclui diversos campos de conhecimento e condições de 
vida,  tais como educação e justiça social, que fundamentam conceitos como qualidade 
de vida desenvolvimento e cidadania (Santos, 2010). Dos diversos movimentos sociais 
que envolveram esta definição de saúde, vale destacar a Conferência Internacional de 
Ottawa em 1986, que aprovou uma carta de intenções para uma nova forma de pensar 
a saúde. 
A Carta de Ottawa tornou-se referência fundamental no desenvolvimento das ideias 
de PS em todo o mundo, e definiu através de políticas e estratégias como é possível 
promover saúde. Nesse sentido essa Carta recomenda a capacitação de indivíduos e 
coletividades para o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais que 
favoreçam à saúde em todas as etapas da vida, por meio de atividades de educação 
em saúde (Ottawa Charter  for Health Promotion, 1986).   
A formação acadêmica do enfermeiro brasileiro 
Desde 2001 a formação do enfermeiro no Brasil é norteada por Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Enfermagem (DCN/ENF), segundo um perfil profissional 
com senso de responsabilidade social e de promotor da saúde integral do ser humano. 
Nessa perspectiva, a formação do enfermeiro deve contemplar capacidades e 
habilidades nos campos da atenção à saúde, da tomada de decisões, da comunicação e 
da liderança, do gerenciamento e da educação. Para isto as DCN/ENF propõem no 
ensino de Enfermagem o uso de metodologias ativas (MA) (Ministério da Educação do 
Brasil, 2001).  
As Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem (MAEA) possibilitam trazer o 
estudante para o centro da discussão, sendo ele o responsável pela construção do seu 
conhecimento (Caldas Melo, B., Sant’Ana, 2012). Mais comumente traduzidas como 
problematização, ou metodologias da problematização, as MA se propõem a romper 
com os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem. Os conteúdos são construídos 
pelo estudante, que precisa reorganizar o material, adaptando-o à sua estrutura 
cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que precisará (Sanches 
Marin et al. 2010).  
No Brasil, a metodologia da problematização se fundamenta nos princípios de Paulo 
Freire (2001), tendo como referência os trabalhos de Diaz Bordenave e Pereira, 
pautados no Arco de Maguerez, que propõe um esquema de problematização da 
realidade em cinco etapas, as quais: - observação da realidade; - identificação dos 
pontos-chave; - teorização; - hipóteses de solução; e - aplicação à realidade (Navas 
Berbel, 1998). Nessa ótica, o conhecimento é construído pelo movimento de agir sobre 
a realidade, uma vez que no plano do pensamento esta é refeita pela reflexão, a qual 
orienta o sujeito em sua transformação por meio da práxis (Nódoa, 1981). 
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Metodología 
A organização de docentes no uso de metodologías ativas no ensino de promoção da 
saúde 
A decisão para o uso de MA para o ensino de PS aconteceu no início do 1º semestre do 
ano letivo de 2013, por docentes de um curso de Enfermagem de uma Universidade 
pública do Brasil.  
A experiência envolveu quatro acadêmicios do 4º ano de Enfermagem, em uma 
atividade teórico-prática na disciplina de saúde coletiva. As docentes envolvidas no 
processo propuseram aos estudantes desenvolver uma estratégia de PS junto a alunos 
da educação escolar básica.  
O local escolhido para  o desenvolvimento da atividade foi uma escola pública 
municipal, localizada num bairro de periferia com carência socioeconômica, com 
oferta de ensino  fundamental I (1º ao 5º ano) para uma população de 270 alunos.   
A organização dos discentes: utilizando o Arco de Maguerez no ensino de promoção da 
saúde  
A metodologia da problematização, utilizando o Arco de Marguerez envolveu os alunos 
que participaram do processo em cinco momentos: 1º) Observação da realidade: Os 
alunos foram observar a realidade da Escola. Com a ajuda da coordenação pedagógica 
abordaram crianças adolescentes afim de identificar necessidades de saúde; 2º) 
Identificação dos pontos-chave: Os acadêmicos identificaram na escola ocorrência de 
dois casos de gravidez na adolescência, sendo uma aluna com de 10 anos, e outra com 
12 anos. Também perceberam entre os alunos curiosidade sobre o tema sexualidade, 
assim verificaram a necessidade de promover ações de saúde sobre sexualidade entre 
este grupo específico; 3º) Teorização: Os acadêmicos buscaram na literatura científica 
estratégias metodólogicas para  promover a saúde sexual de adolescentes; 4º) 
Hipótese de solução: A estratégia de trabalho encontrada pelos acadêmicos para 
promover a saúde sexual entre os adolescentes  envolveu oficinas de educação em 
saúde;  5º) Aplicação à realidade: Mediante a autorização dos país, e comum acordo 
entre a coordenação pedagógica da escola, o trabalho de educação em saúde 
envolvendo a temática sexualidade foi planejado e  desenvolvido junto a 25 meninas. 
A diretora e a coordenadora pedagógica da escola não permitiram que o trabalho 
fosse realizado junto aos meninos, pela possibilidade de causar constrangimento as 
meninas. 
 
Resultados 
A experiência de professores e acadêmicos de enfermagem: o uso do metodologías 
ativas no ensino de promoção da saúde  
Os acadêmicos de Enfermagem realizaram educação em saúde sobre sexualidade 
junto as 25 meninas do ensino fundamental I com idade entre 9 e 11 anos. O grande 
grupo foi dividido em 3 subgrupos, sendo dois grupos com oito membros e um grupo 
com nove membros. Com cada grupo foram realizadas 10 oficinas. Nas oficinas foram 
trabalhados asuntos que envolveram o conhecimento do corpo com enfoque no 
aparelho reprodutor masculino e feminino; a gravidez; as doenças sexualmente 
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transmissíveis; os métodos contraceptivos; o uso de preservativos masculino e 
feminino e as relações familiares que envolvem a sexualidade de adolescentes. 
Nas oficinas os acadêmicos utilizaram como estratégia metodológica a dinâmica de 
rodas de conversa, problematizando o tema, considerando-se para isso a educação e o 
conhecimento que as adolescentes já tinham sobre o assunto, suas vivências e 
experiências, objetivando desenvolver no grupo o processo ação-reflexão-ação 
(Sanches Marin et al. 2010). As oficinas de educação em saúde foram concluídas 
mediante a aplicação de um instrumento de avaliação junto as alunas da educação 
básica. A análise dos instrumentos de avaliação permitiu aos acadêmicos de 
Enfermagem considerarem que mediante a participação nas oficinas sobre 
sexualidade, as adolescentes identificaram-se mais fundamentadas e autônomas para 
a tomada de decisões sobre suas vidas.  
 Os acadêmcios foram acompanhados pelas docentes durante todo o processo de 
desenvolvimento das atividades de educação em saúde. A atividade desenvolvida 
pelos acadêmicos oportunizou-lhes o ensino-aprendizagem para além do 
desenvolvimento cognitivo, ou seja, o aprender a fazer (Delors, 1998; Gadotti, 2000). A 
atividade desenvolvida pelos acadêmicos oportunizou um ensino-aprendizagem para 
além do desenvolvimento cognitivo, ou seja, o aprender a fazer (Delors, 1996 & 
Gadotti, 2000). Docentes de Enfermagem consideraram significativo utilizar MA no 
ensino de PS.  
 
Conclusiones 
Diante da experiência aqui apresentada docentes de Enfermagem reconheceram que o 
uso de MA é significativo para o ensino de PS, pois envolve trabalho em equipe, 
tomada de decisões, comunicação, liderança e educação, que são habilidades 
determinantes na formação do enfermeiro brasileiro. 
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