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O presente estudo se dá por meio de um relato de experiência do docente sobre a temática do 

uso de uma ferramenta interativa digital, o Mentimeter, com o intuito de provocar a 

tempestade de ideias no ensino remoto. O tema emerge da busca pela utilização de 

metodologias ativas de ensino, que compreendam o aluno como sujeito ativo do processo de 

ensino-aprendizagem e o professor como mediador do conhecimento. Com o ensino remoto 

emergencial, devido a Pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2), buscou-se formas de 

aproximar os alunos, de forma síncrona online e manter o vínculo essencial ao processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto, o objetivo a ser alcançado por meio do estudo é discorrer 

sobre o uso da ferramenta digital Mentimeter para provocar tempestade de ideias no início das 

aulas remotas, a fim de elencar o conhecimento prévio do aluno no tema e garantir a interação 

entre docente e discente. O uso da ferramenta digital Mentimeter foi aplicada como 

metodologia ativa na organização do ensino de alunos do 4º período do Técnico de 

Enfermagem, de uma Faculdade privada na cidade de Campo Largo/PR, na disciplina de 

“Assistência de Enfermagem em Saúde Mental”. A realização do chamado brainstorming 

(tempestade de ideias) se deu no início de uma aula remota com o tema: “Psicofármacos: 

aplicações práticas”. O Mentimeter foi utilizado no início desta aula online, contendo 

perguntas-chave sobre o conhecimento prévio do aluno no tema de psicofarmacologia - quais 

as classes dos psicofármacos, nomes dos princípios ativos e contato prático prévio. À medida 

que as respostas eram enviadas, as mesmas eram projetadas na tela, em tempo real. O design 

agrupava de forma dinâmica os conhecimentos e respostas semelhantes, possibilitando análise 

da hetero ou homogeneidade dos conhecimentos prévios sobre o tema. Uma a uma, as 

questões eram discutidas e debatidas, gerando perguntas-chave para a problematização. Em 

seguida, os objetivos da aula foram delimitados e expostos à turma e, logo após, houve a 

construção do conhecimento necessário para atingir os mesmos objetivos. 

Através do brainstorming provocado por esta ferramenta interativa digital foi possível 

delinear o perfil  de cada turma - as potencialidades, as necessidades, a exposição prévia ao 

assunto e as lacunas que deveriam ser preenchidas ao longo da aula. Assim, sob o olhar do 

discente, a ferramenta facilitou e individualizou a enumeração da situação-problema. Da 

mesma forma, a projeção das respostas em tempo real pelo Mentimeter possibilitou maior 

interação entre aluno e professor, estimulando a atenção e descentralizando a transmissão do 

conhecimento, à medida que o aluno discorria sobre suas respostas. 
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