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Introdução: As alterações conjunturais em âmbito social, político e econômico pela qual a 

sociedade vem passando nos últimos anos, apontam responsabilidades de novas competências 

e (re)estruturações nos sistemas educacionais em todos os níveis e modalidade de ensino. 

Entre as mudanças necessárias estão às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 

no contexto educacional, consideradas preocupações constantes dos gestores e suas equipes 

de trabalho. Diante desses desafios da contemporaneidade, que coloca em pauta as 

metodologias de ensino e aprendizagem como potencial para inovação na educação, a 

Instituição de Ensino Técnico e Superior DAMA, localizada no município de Canoinhas em 

Santa Catarina, que vem investindo em curso de Formação Continuada de seu quadro de 

professores e equipe pedagógica, focando nas diferentes práticas de ensino, contextualizadas 

com as metodologias ativas. A atuação da referida formação se dá no âmbito de todos os 

cursos ofertados pela Instituição de Ensino, áreas da Saúde, Gestão e da Industria. Contudo, a 

mostra dessa pesquisa foi direcionada na atuação dos professores do curso Técnico 

Profissional, pós-médio e graduação - bacharelado em Enfermagem. O que se busca com esse 

Programa de Formação Continuada é preparar os professores com novos conhecimentos 

pedagógicos, com planejamento de estratégias centradas na participação efetiva dos 

estudantes e na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e 

híbrida, como salienta Moran (2015), ao se referir as metodologias ativas. Conforme Barbosa 

e Moura (2013), exemplificam o ensino por projetos ou solução de problemas como 

metodologias ativas que geralmente são utilizadas pelos professores de maneira simples e 

rotineiras e nem sempre identificas com tal denominação, mas que são utilizadas no processo 

de ensinar e aprender nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Já Berbel (2011), destaca 

que as metodologias ativas facilitam o processo de ensino-aprendizagem, utilizando 

experiências reais ou simuladas, com o objetivo de solucionar os desafios advindos das 

atividades essenciais da prática social em diferentes contextos do mundo do trabalho. Ainda, 

Oliveira (2017), descreve que a inserção das metodologias ativas no ensino-aprendizagem 

possibilita que o aluno se sinta motivado e mantenha-se ativo durante as aulas. Nessa 

perspectiva a IES DAMA propõe ambiente acolhedor e significativo, promovendo momentos 

de interação e colaboração entre os professores durante as formações continuada. A 

metodologia utilizada durante os encontros de formação dos professores, contemplam 

atividades síncronas e assíncronas. O objetivo do Programa é estimular os professores a 

utilizarem as metodologias ativas com diferentes estratégias de ensino-aprendizagem em suas 

práticas pedagógicas diárias. Contudo o Objetivo: deste estudo é relatar a percepção dos 

professores no uso das metodologias ativas em suas práticas docentes no curso de 

Enfermagem. Metodologia: Para a realização do estudo utilizou-se o método qualitativo com 

a utilização de alguns relatos dos professores que participam efetivamente do Programa de 

Formação continuada da Faculdade DAMA. A coleta das informações e relatos foram 

realizadas através do uso da metodologia ativa - formulário do google para obtenção do 

feedback sobre a participação durante as formações pedagógicas. Para a realização da 

capacitação foram utilizados aplicativos on-line em tempo real nas plataformas gratuitas: 



Mentimeter.com; Karrot; Plickers, realizando atividades contextualizadas com as práticas 

docentes correlacionadas com as unidades curriculares de atuação dos professores. 

Resultados: Através do Programa de Formação continuada participaram 35 (trinta e cinco) 

professores no primeiro semestre do ano letivo de 2021, atuantes nos cursos Técnico 

Profissional e Graduação em Enfermagem. De acordo como os resultados da pesquisa 

aplicada aos professores, durante a capacitação, retirou-se alguns relatos dos mesmos que 

salientam a sua satisfação da seguinte forma: “a capacitação fortalece a prática docente e 

estimula o uso de novas metodologias ativas” (Professor). “as formações continuadas 

despertaram o interesse em desenvolver as práticas com os alunos e buscar novas 

metodologias ativas” (Professora). “apesar das dificuldades de utilização de novas 

tecnologias, as sugestões apresentadas durante a capacitação são relevantes para o 

aperfeiçoamento profissional docente” (Professora). Para essa formação, foi construído o 

Manual de Estratégias de Ensino da Educação Profissional Área da  Saúde, que contemplam:  

modelos de Seminários; Estudo de Caso; Aprendizagem por Simulação; Aprendizagem por 

Imersão; Aprendizagem baseada em Projetos e Problemas; Aprendizagem por Obra; Rotação 

de Laboratório por Estação, sala de aula invertida, utlização dos laboratórios  e biblioteca on-

line e a utlização dos aplicativos tecnológicos como mecanismos para diagnosticar os saberes 

prévios dos alunos. Com a tabulação dos resultados dos total de professores, participantes, 

cerca de 60% já descreveram que aplicaram as estratégias pedagógicas realizadas na 

capacitação. Conclusão: Essas metodologias são realizadas na formação-ação. Justamente 

para proporcionar aos professores vivências práticas, simulando as metodologias ativas com 

os acadêmicos. A proposta do Programa de Formação Continuada da IES DAMA objetiva 

integrar os professores do Ensino Técnico e Graduação do Curso de Enfermagem para que 

realizem atividades interdisciplinares entre os alunos e professores. E as metodologias ativas 

propostas no Programa, contextualizam com as práticas docentes, levando a formação aos 

professores que não possuem formação pedagógica em seu currículo profissional. A 

efetividade de participação e desenvolvimento das metodologias aprendidas durante os 

encontros, demonstraram o interesse e compromisso em inovar e contextualizar a educação 

profissional. Nesse sentido as metodologias ativas de aprendizagem surgem como uma 

possibilidade de maior envolvimento dos educadores e dos estudantes no processo de ensinar 

e aprender. 
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