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Introdução: Este relato de experiência versa sobre o processo de ensino aprendizagem e 

formação docente para formação do profissional de saúde de nível superior a partir de 

metodologias ativas. O ensino superior em saúde no Brasil foi marcado por um modelo que 

visava formação de especialistas em saúde para tratamento de doenças, muito em parte, 

devido ao modelo médico hospitalar, que perdurou, enquanto política pública, até o fim do 

processo de reforma sanitária, culminando com a criação de um novo sistema de saúde no 

Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS), universal, integral e equânime, passa a ter foco nos 

problemas mais básicos de saúde e para prevenção e promoção, exigindo profissionais 

qualificados para resolução de problemas do cotidiano através do pensamento crítico-

reflexivo 1,2. Para que houvesse profissionais de saúde com esse perfil era preciso mudar a 

formação desses indivíduos especialista para um profissional de saúde generalista, humanista 

e crítico-reflexivo, capaz de atender as necessidades de saúde de uma população tão cheia de 

especificidades. O SUS traz em sua legislação ser de atribuição sua “ordenar formação na área 

da saúde”, o que induziu a aproximação entre Ministério da saúde e Ministério da Educação 

para elaboração das novas diretrizes curriculares nacionais (DCNs) para cursos de graduação 

da área da saúde. Essas diretrizes passam a orientar a formação profissional em saúde pautada 

em competências 3. Ainda assim, há uma grande carência na formação docente para este 

perfil de profissional, apesar da incorporação de novos saberes e das diretrizes curriculares 

nacionais trazerem essa formação mais voltada a competências ainda é possível ver um 

grande uso de métodos tradicionais de ensino como a aula expositiva nos cursos de graduação 

da saúde e com avaliações somativas com grande foco no acumulo de conhecimentos. Isso se 

deve: a falta de interesse das instituições de ensino superior em implantar novos currículos 

inovadores e fomentarem a formação docente para essas práticas inovadoras; e a resistência 

de docentes em aceitar novos métodos de ensino, a final de contas muitos ensinaram uma vida 

toda do mesmo jeito tradicional, então porque mudar agora. 4,5. Objetivos: Objetivos: esta 

experiência teve como objetivo discutir educação em saúde através de tecnologias de 

metodologias ativas no Mestrado Ensino em Saúde da amazônia (ESA) da Universidade do 

estado do Pará (UEPA). Descrição da Experiência: A experiência em questão foi como 

aluno do Mestrado Profissional de Ensino e Saúde na Amazônia. Durante a formação em 

processos de ensino e aprendizagem, além de tecnologias educacionais no Módulo Educação 

em saúde na Amazônia I. O módulo inteiro foi ministrado através do uso de metodologias 

ativas. Foram 30 horas de construção e trocas nas temáticas listadas. Foi discutida a formação 

docente através da construção de mapas conceituais com posterior discussão em grupo, 

discussão muito rica com participação ativa da turma no desenvolvimento das temáticas. Na 

discussão sobre processo de ensino e aprendizagem utilizou-se do TBL-team base in learning 

e uma simulação de etapas do Aprendizagem Baseada Em problemas. Através de roda de 

conversa foram discutidos os currículos inovadores e as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação em saúde. Trata-se de um mestrado multiprofissional, logo cada profissional trouxe 

e socializou o as DCNs referentes a sua formação. Houve um júri Simulado colocando 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

metodologia tradicional versus metodologia ativa. Estratégia essa que possibilitou grande 

momento de discussão sobre a temática. A experiência finalizou com a produção de um relato 

de experiência produzido como forma de avaliação. Resultados: Para a discussão sobre 

formação docente foi necessária a construção de mapas conceituais a partir da literatura 

proposta. Posteriormente foi discutida em roda de conversa. O mais interessante foi poder 

utilizar de método ativo como a construção mapa mental para poder discutir a temática 

proposta. Isso tornou o momento mais enriquecedor fugindo do tradicional data show e aulas 

expositivas. Um dos momentos mais interessante foi a discussão sobre processo de ensino e 

aprendizagem utilizando do TBL-team base in learning como método de aprendizagem, foi 

uma experiência nova para muitos participantes. Durante a etapa de estudo em grupo o 

aprendizado através da troca com os colegas de grupo foi evidente, o próprio trabalho de 

tentar convencer seus pares de suas ideias ajudou na aprendizagem, assim como ser 

convencido também. O mais importante não era quem estava certo, mas sim a discussão que 

levava a resposta. A simulação do momento de tutoria foi interessante também, mas houve 

um pouco de dificuldade em entender bem o funcionamento a princípio, mas como entre os 

alunos havia quem já trabalhasse como tutor em metodologia da problematização, ficou 

menos complicado a execução. Fizemos a simulação de como dar e receber feedeback efetivo. 

Foi impactante ver como achávamos que sabíamos dar e receber feedback, mas descobrimos 

que essa troca ia muito além de dar um retorno ao aluno, para ser efetivo há etapas a seguir na 

realização de um bom feedback. Na discussão sobre metodologias tradicionais versus 

metodologias ativas, através de júri simulado, tivemos outra grande oportunidade para 

formular argumentações e discutir a luz da literatura sobre as vantagens e desvantagens de 

cada uma. E mais um método de ensino e aprendizagem foi vislumbrado pelos participantes. 

A avaliação do modulo teve componentes formativos com constante feedback entre 

alunos/professores e alunos/alunos. E ao final foi proposto a construção do relato de 

experiência. É importante ressaltar que ainda iriamos ter contato com outro módulo mais 

específico sobre metodologias de aprendizagem e ensino. Então esse módulo teve a intenção 

de nos introduzir na temática, e assim foi feito de forma extremamente satisfatória. 

Conclusão: Foi de grande valia a formação em metodologias ativas através de diferentes 

tecnologias de ensino aprendizagem de forma ativas (mapas mentais, TBL, PBL, roda de 

conversa, júri simulado), não se prendendo em apenas um método tivemos a oportunidade de 

construir conhecimento de diferentes formas de ensinar e aprender. Saímos muito mais 

propensos a pensar de forma mais critica e reflexiva sobre as temáticas abordadas. O modulo 

nos ajudou na construção de um conhecimento que já vai servir de conhecimento prévio para 

novos módulos de educação em saúde e aprendizagem, servido de ancoradouro para os 

conhecimentos que estão por vir facilitando o processo de aprendizagem significativa. Talvez 

a carga horaria do modulo não tenha sido suficiente para tantos temas a serem abordados, mas 

como há outras disciplinas que aprofundarão o assunto essa questão seja sanada. 
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