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RESUMO: Introdução: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), traz 

diferentes implicações diretas e indiretas para o professorado no Brasil, em especial 

para aqueles que militam na educação superior. Em 2014, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação, enfatizam uso de práticas pedagógicas 

que estimulam ações transformadoras, éticas e reflexivas, favorecendo a autonomia dos 

estudantes, motivando-os a refletir e participar ativamente do processo de ensino-

aprendizagem, em um cenário acadêmico de práticas inovadoras. Por outro lado, 

existem os anseios profissionais, o professor almeja pela aprendizagem do aluno e, 

nesse sentido, utiliza diferentes esforços. Neste contexto, podemos destacar o uso das 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que buscam aprimorar os processos de 

ensino focado no protagonismo do aluno, o que favorece a construção do conhecimento 

a partir de vivências e situações reais,  derrubando à soberania do conhecimento 

centrado no professor, que agora possui uma função de orientador, facilitador ou 

mediador da aprendizagem. Para tanto, os cursos da área da saúde têm valorizado o uso 

destes métodos de ensino baseados na pedagogia ativa, estimulando reflexões e 

problematizações no âmbito social, educacional, de atenção à saúde, cultural e das 

relações sociais, no qual, o estudante é protagonista do seu processo de aprendizagem, 

pois proporciona a assimilação de práticas desenvolvidas na atenção a saúde, com 

enfoque na resolução de problemas individuais ou coletivos, tornando os alunos capazes 

para o desenvolvimento e implantação de ações preventivas, de promoção à saúde e 

curativas em sua profissão. Para tanto, as metodologias ativas, representam um papel 

importante na formação dos enfermeiros, pois permite aos estudantes a construção de 

aptidões necessárias na integração entre a teoria e prática. Objetivo: Analisar a 

aplicação de metodologias-ativas na disciplina de Processo de Cuidar em UTI para 

graduação em Enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por uma docente em enfermagem, a qual ministrou o componente curricular 

Processo de Cuidar em UTI, ao nono período de Enfermagem, em 2019. As aulas 

semanais tinham duração de quatro horas, entre os meses de agosto a dezembro, ao todo 

foram 15 encontros com a turma. Aulas eram ministradas no formato 

expositivo/dialogado e os temas após apresentados, foram discutidos no formato de 

metodologias-ativas, de acordo com o contexto educativo encontrado.  Resultados: A 

turma era composta apenas por alunas, e foram super adeptas aos recursos das 



metodologias ativas. Cabe destacar que a turma em si, foi muito positiva, participativa e 

motivada a aprender, era um grupo coeso e colaborativo. No primeiro encontro os 

objetivos de curso foram expostos, houve a proposta de que disciplina fosse pautada no 

uso das metodologias ativas. Foi explicado do que se trata a metodologia, seus 

objetivos, sobre a importância do protagonismo do aluno no processo de ensino-

aprendizagem, também sua importância para os cursos da saúde, e todas se 

interessaram. Foi passado um vídeo que resumia tudo o que tinha sido dito sobre o uso 

das metodologias ativas. Após, foi feito um momento para apresentação da turma e uma 

dinâmica com objetivo de verificar a interação da turma e a capacidade de resolverem 

problemas juntos (dinâmica do nó humano), em seguida, foi aplicado um questionário 

para coletar dados sobre as preferências de aprendizado das alunas, com perguntas 

baseadas no questionário VARK, e outras questões com intuito de conhecer o perfil das 

discentes, para que o planejamento das atividades abrangessem todas as preferências e 

perfis de ensino-aprendizagem. No decorrer da disciplina, muitas metodologias foram 

utilizadas, dentre elas o jigsaw para discussão do tema de: Processo de enfermagem 

aplicado ao sistema respiratório; caso clínico para preenchimento de balanço hídrico 24 

horas; simulação realística em laboratório de habilidades com caso clínico direcionado 

para as alunas realizarem aspiração naso/orotraqueal, coleta de gasometria arterial, 

instalação do suporte ventilatório em manequim; bowl fish para discussão dos distúrbios 

hidroeletrolíticos; seminários com temas diversos desenvolvidos pelas alunas pautados 

no uso das metodologias ativas, utilizaram a gameficação (kahoot®), gravação de tele 

jornal simulando um quadro de educação e promoção a saúde, houve apresentação de 

uma simulação realística com caso clínico, houve também apresentação de um feira 

farmacêutica sobre os antibióticos. Todos os conteúdos foram avaliados quanto ao 

aprendizado, com intuito de verificar se o objetivo proposto foi alcançado pelas alunas. 

Antes de iniciar um novo conteúdo, era realizado um resgate do assunto anterior como 

técnica de fixação, com algumas perguntas sobre o tema e também para o estímulo de 

discussões que faziam “ganchos” entre os conteúdos, como por exemplo na aula de 

eletrocardiograma foi apontado um achado clínico fora da normalidade e quando 

questionadas a que distúrbio aquela alteração podia estar relacionada, ficaram 

discutindo em grupo e conseguiram a resposta correta sem consultar nenhum material, 

apenas com conhecimento prévio visto em aulas. Ao final da disciplina houve uma 

avaliação, todas com excelentes notas, e também foi aplicado um questionário de 

satisfação da disciplina, avaliada positivamente. Como comprovação disso, em semestre 

posterior duas alunas foram aprovadas no processo seletivo de monitoria em UTI, sendo 

uma bolsista e outra voluntária, mostrando que o conteúdo foi bem absorvido e sem 

dúvida aproveitado pelas alunas. Conclusão: A utilização das metodologias ativas no 

ensino dos profissionais de saúde vem ganhando destaque, como foi possível constatar 

neste relato de experiência, mesmo em uma disciplina de alta complexidade teórica. Os 

métodos utilizados favoreceram o aprendizado das alunas que, despertadas pela 

curiosidade de um novo formato de ensino, e na busca de conhecimentos teóricos e 

práticos, conseguiram construir ao longo da disciplina um aprendizado ativo e efetivo. 

Neste sentido, o desenvolvimento da disciplina utilizando técnicas ativas, possibilitou as 

estudantes vivenciarem o processo de aprendizagem, permitindo problematizar a 

respeitos dos possíveis encaminhamentos durante a assistência. 
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