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Introdução: As demandas sociais da atualidade exigem do indivíduo o desenvolvimento das 

capacidades de pensar, sentir e agir de modo amplo e profundo, sendo capaz de compreender 

a sociedade em que vive [1]. Nessa perspectiva, a universidade tem um papel de suma 

importância ao contribuir para a formação do ser mais crítico e reflexivo, capaz de conquistar 

níveis complexos de pensamento e de comprometimento com suas ações [1], tornando o 

professor o facilitador desse processo. Para isso, o docente deve se adequar às transformações 

sociais e às diversidades entre os grupos de discentes, desenvolvendo diferentes técnicas de 

ensino-aprendizagem, uma vez que apenas e a sequente exposição dos conteúdos das 

disciplinas não resultam no ato de ensinar, assim como a ação de receber e memorizar os 

conteúdos de forma passiva para depois reproduzi-los, não implica em aprender [2,3]. Dessa 

forma, o método tradicional de ensino centrado no docente produz alunos e professores 

insatisfeitos com aulas rotineiras, pouco dinâmicas e com pouca participação e interesse entre 

as partes [2]. As metodologias ativas, assim, surgem no âmbito escolar a fim de suprir essa 

necessidade de desenvolvimento das técnicas de ensino-aprendizagem, tornando os estudantes 

protagonistas ao inseri-los na teorização com a oportunidade de levar às aulas elementos e 

perspectivas novas, construindo o conhecimento de forma colaborativa. Os métodos ativos 

buscam partir da prática para a teoria, permitindo ao aluno maior controle e participação 

efetiva nas aulas, induzindo-os a ler, pesquisar, comparar, organizar dados, elaborar hipóteses 

e mais [2,3]. Ademais, as metodologias ativas são constituídas por princípios; a saber: aluno 

(como centro do ensino e aprendizagem), professor (como mediador, facilitador e ativador), 

autonomia, reflexão, inovação, trabalho em equipe e problematização da realidade [2]. Na 

área da saúde, os métodos ativos mais usados são a Problematização e o Ensino Baseado em 

Evidências, composto por cinco momentos, a observação da realidade, a percepção dos 

pontos-chaves, a teorização, a construção de hipóteses para solução do problema e a aplicação 

à realidade [4]. Tais metodologias possuem características essenciais para a formação do 

profissional da saúde crítico e reflexivo, engajado com a promoção da qualidade de vida dos 

pacientes e capaz de se adequar às diferentes realidades do seu local de trabalho, uma vez que 

são construtivistas, colaborativos, interdisciplinares, contextualizados, reflexivos, críticos, 

investigativos, humanistas, motivadores e desafiadores [5]. Objetivos: O objetivo desse 

trabalho é relatar o uso de diferentes metodologias ativas implementadas nas práticas 

pedagógicas da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva VI ministrada aos alunos do 8º 

semestre na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará (FO-UFPA). 

Descrição da Experiência: Os relatos descritos neste resumo dizem respeito às aulas 

ministradas no quarto período letivo de 2019ª disciplina iniciou com o acolhimento da turma e 

com a exibição do filme “Golpe do Destino”, o qual foi seguido de discussão acerca dos 

principais pontos relativos à prática clínica e as bases da Política Nacional de Humanização. 

Em encontro seguinte, houve prática clínica humanizada, quando os acadêmicos realizaram 

alguns procedimentos uns nos outros, realizando posterior gravação de vídeo descrevendo o 

que e como foram suas experiências enquanto pacientes do colega de curso. Após, houve 
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socialização da experiência e discussões acerca da humanização do atendimento. Em encontro 

seguinte, sobre o histórico do SUS, utilizou-se a metodologia do painel integrado; mediante 

formação de equipes, foi feita a divisão do artigo para discussão em cada equipe, troca de 

conhecimento e posterior socialização. Em outra oportunidade, utilizou-se um filme-

documentário do Ministério da Saúde acerca da reforma sanitária e SUS, com posterior 

discussão acerca de seus princípios doutrinários e organizativos. No encontro seguinte, houve 

recapitulação da legislação que rege o SUS e aprofundamento nos princípios doutrinários e 

organizativos, sendo estes últimos objetos de prática em equipes na pesquisa por imagens, 

charges, tirinhas, músicas, vídeos ou quaisquer formas de mídia que representasse: vínculo, 

participação popular, humanização, adscrição, regionalização, hierarquização, 

descentralização e comando único. Ademais, foi utilizado a metodologia de gamificação para 

realização de testes e simulados com os aplicativos Kahoot! e Plickers, sendo que no primeiro 

alunos e professor devem ter acesso à internet para responder perguntas em um determinado 

período de tempo definido pelo aplicativo, que é projetado por meio de Datashow, as 

pontuações são determinadas de acordo com a rapidez da resposta, sendo mostrado o ranking 

após cada pergunta. No segundo aplicativo, apenas o professor precisa ter acesso à internet, 

cada aluno recebe um QR code em placas de papel e levanta na posição da alternativa que 

julga ser a correta das questões também projetadas, o professor então aponta a câmera do 

celular para que ocorra a leitura dos códigos, ao final, uma planilha é formada com a 

quantidade de acertos de cada aluno e enviada ao professor. Ressalta-se que, em todos os 

encontros, foi respeitado o acolhimento, a ambiência e a cogestão, sempre mantendo o 

ambiente da sala de aula democrático, com opiniões sendo respeitadas, espaço dinâmico, 

receptivo e colaborativo entre os acadêmicos, professora da disciplina e seus monitores, 

inclusive com pipoca e suco à disposição durante as exibições de filmes, discussões e 

socializações. Resultados: Como resultado, pode-se notar boa participação dos acadêmicos, 

receptividade e interesse quanto às metodologias ativas utilizadas. Além disso, os alunos 

tornaram-se mais capazes de compreender e de fixar melhor os conteúdos programáticos, 

construindo análises mais críticas e reflexivas sobre os temas propostos. Conclusão: O 

conhecimento das metodologias ativas de ensino-aprendizagem permite que os docentes 

possam implementar diferentes estratégias de acordo com seu grupo de alunos, sendo capaz 

de adaptar-se às diferentes necessidades. Ainda, os estudantes que são submetidos a esses 

métodos possuem maior participação, interesse e compreensão das aulas, o que torna-se um 

estímulo para maior engajamento no curso e no processo de aprendizagem na medida em que 

transformam-se em seres mais autônomos. 

 

Descritores: Ensino, Aprendizagem, Metodologia. 
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