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Introdução: A resolução n° 573, de 31 de janeiro de 2018 dispõe sobre as recomendações do 

Conselho Nacional de Saúde à proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação Bacharelado em Enfermagem. O Art. 12 enfatiza que a formação do profissional 

enfermeiro deve ser baseada na solidez de uma educação básica, preparando-o para o 

enfrentamento dos futuros desafios e percalços da sociedade que se modifica constantemente. 

Para tal formação, o docente deve utilizar dos mais diversos meios de ensino-aprendizagem 

para atingir os mais altos níveis cognitivos dos discentes, para assim contribuir para uma 

formação satisfatória de futuros profissionais (BRASIL, 2018). Sendo assim, se faz necessário 

reformular os meios de ensino-aprendizagem, afim de impulsionar novas práticas, e motivar o 

alunado a trabalhar em equipe, tornando-o o protagonista central no desempenhar das 

atividades em sala. Para tal, o uso das Metodologias Ativas tem se mostrado eficaz no 

desenvolvimento de aulas integralizadas e dinamizadas (LOVATO, MICHELOTTI, 

LORETO, 2018).  Quando o aluno é motivado pelo desafio de aprender por meio da 

confecção de materiais relacionados ao conteúdo dado em um determinado espaço de tempo, 

há um avanço cognitivo e de mobilidade, tendo em vista que é um método de aprendizagem 

diferente, num ritmo diferente, que permite ao aluno aprender de forma lúdica e dinâmica, 

além de permitir ao professor uma avaliação mais interativa (MORAN, 2018). O lúdico é 

utilizado como uma metodologia ativa, no intuito de promover a participação efetiva dos 

alunos na produção de um material relacionado ao conteúdo, impulsionando o cognitivo e, 

consequentemente, facilitando o aprendizado (REGANHAM, PARRA, 2016). Objetivo: 

Descrever a respeito da experiência do uso da massinha de modelar como metodologia efetiva 

no ensino-aprendizado da disciplina de Saúde da Mulher de uma instituição de ensino 

superior. Metodologia: Trata-se de um estudo descrito, qualitativo, do tipo relato de 

experiência, com a finalidade de relatar a experiência vivida por estudantes do curso de 

Enfermagem do 6° período do Centro Universitário Maurício de Nassau, Campus Campina 

Grande - PB, de acordo  com a prática da metodologia ativa, explorando o lúdico com a 

utilização de massas de modelar, durante a disciplina de “Saúde da Mulher" no período 



2019.2. A proposta da disciplina é a descrição da conjuntura anatômica e fisiológica da saúde 

da mulher como um todo, em sua integralidade, abordando principalmente os sistemas 

hormonal e reprodutor. A mesma tem duração de 6 meses e, portanto, há possibilidades de 

utilizar de metodologias ativas ao longo dos estudos. Participaram dessa experiência 1 

docente e 50 alunos em média. A aplicação da metodologia ativa foi realizada com a 

utilização de massas de modelar, com o objetivo de fazer com que os alunos reproduzissem o 

aparelho reprodutor feminino utilizando o referido material. Para isso, a proposta se deu da 

seguinte forma: Abordagem da temática (anatomia do aparelho reprodutor feminino); Divisão 

da turma em subgrupos e elencando cada subgrupo com uma parte do sistema; Distribuição 

do material a ser utilizado (massas de modelar de diferentes cores); Exposição do trabalho 

realizado por cada subgrupo, identificando e denominando cada parte do aparelho reprodutor 

feminino juntamente com a fisiologia do órgão apresentado. Resultados: A utilização da 

massinha de modelar mostrou-se efetiva no que se concerne a aprendizagem dos alunos pois o 

aluno aliou a criação através da imagem do sistema reprodutor bem como a fisiologia do 

órgão mencionado, trazendo em criatividade e efetivando o aprendizado. A metodologia ativa 

com a utilização de massas de modelar conferiu à aula uma maior interação, tornando-a mais 

lúdica e facilitando o aprendizado do conteúdo proposto.  Os alunos demonstraram maior 

interesse por esse tipo de atividade, com um feedback positivo a respeito dos conhecimentos 

adquiridos com a prática mencionada. Conclusão: A metodologia ativa utilizada se mostrou 

eficaz e positiva na aplicação e fixação do conteúdo por parte dos discentes, sendo 

fundamental para a diversificação do ensino-aprendizagem, tendo em vista a necessidade de 

mudanças nesse cenário que cada vez mais se modifica, exigindo do docente um papel mais 

amplo, com a promoção de novos métodos em sala de aula. É importante utilizar-se de meios 

que despertem a atenção do alunado e, consequentemente, aumentem a produtividade e o 

aprendizado dos mesmos para que assim obtenha-se resultados satisfatórios no que tange o 

âmbito acadêmico e, futuramente, profissional. 

Palavras – Chave:  
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ANEXOS 

Ilustração do desenvolvimento da atividade em sala de aula. 

 



 


