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Introdução: O uso das metodologias ativas é uma forma de ensino inovador, que vem cada 

vez mais ganhando espaço em diversos campos de formação profissional, inclusive de 

enfermagem. Esse novo método, consiste em um conjunto de estratégias educacionais, os 

quais buscam tornar o acadêmico protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo a 

capacidade crítica dos futuros profissionais, para que eles tenham maior autonomia e sejam 

capazes de resolver efetivamente os diversos problemas ligados à saúde da população. 

Objetivos do trabalho: Descrever a experiência dos acadêmicos de enfermagem sobre o 

processo de ensino-aprendizagem a partir de metodologias ativas e as suas contribuições na 

formação de novos profissionais de saúde. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência, de acadêmicos do quinto período do curso de graduação de enfermagem do 

Instituto Federal do Paraná; que a partir do ano de 2020, passaram a vivenciar essa nova 

sistematização de ensino em sua grade, entretanto, no curso esta metodologia de ensino é 

desenvolvida desde 2013. Os componentes curriculares do curso são organizados em Núcleos, 

os quais utilizam de metodologias ativas desenvolvidas a partir de uma conexão interna entre 

os diferentes componentes curriculares que compõem o semestre letivo. O Núcleo, consiste na 

união dos diferentes componente curriculares, sendo que além dos conteúdos propostos nas 

aula teóricas, são desenvolvidos: sínteses, a qual consiste em responder  uma série de questões 

norteadoras, com base em um artigo científico; situação problema,  desenvolvida a partir de 

um encontro no qual o docente deve atuar como facilitador auxiliando os acadêmicos em uma 

problemática em que os mesmos devem buscar soluções nas literaturas científicas; e por fim, 

o portfólio que consiste na descrição das aulas teóricas e dos cenários de síntese e situação 

problema e tem como objetivo, desenvolver uma reflexão sobre a aprendizagem de forma 

agregada. Resultados: No decorrer da experiência nesse novo método de ensino, os 

acadêmicos vivenciaram diversas dificuldades, tanto pela adaptação relacionada a esta nova 

perspectiva de autonomia quanto pela necessidade de articulação entre os diversos saberes do 

campo prático e teórico, os quais tornaram-se ainda mais complicados  nesse modelo remoto 

de ensino. Em contrapartida, pode se afirmar que os pontos positivos dessa nova metodologia 

se sobrepõe aos negativos, pois mesmo que inicialmente tenha sido difícil articular o 

conhecimento de forma integral  o desenvolvimento da autonomia proporcionou aos 

acadêmicos formularem uma visão crítica e holística dos diversos problemas de saúde que 

lhes eram apresentados, indo muito além do simples tratamento de doença e focando no bem 

estar singular de cada indivíduo como um todo. Portanto, a utilização das metodologias ativas 

no campo de formação, contribui para que essa nova geração de profissionais torne-se capaz 

de enfrentar cada um dos problemas de saúde presentes tanto dentro dos serviços de saúde, 

quanto fora delas. Pois, desenvolver a autonomia e a crítica, faz com que os futuros 

enfermeiros sejam visionários capazes de elaborar projetos que visem melhorar a realidade da 



saúde frente seus olhos. Conclusões: Apesar de no início ter gerado uma certa estranheza nos 

acadêmicos pela falta de conhecimento dos mesmo em relação a esta nova metodologia, os 

núcleos contribuíram positivamente no que diz respeito a agregação do conhecimento tanto 

individual quanto coletivo, desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, autonomia dos 

acadêmicos  e capacidade de articular o conhecimento entre os diferentes cenários de estudos. 

Descritores: Educação em Enfermagem, Estudantes de Enfermagem, Metodologia. 
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