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Introdução: Este relato de experiência faz parte de trabalho de conclusão de curso do Curso 

de Especialização em Processos Educacionais em Saúde e trata de vivência enquanto 

facilitadora do Curso de Gestão de Clínicas nas Redes (CGR) na perspectiva das 

metodologias ativas. Uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional 

do SUS (PROADI – SUS) através do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL). 

Neste processo de intensas reflexões sobre tornar o especializando o centro de seu processo de 

construção do saber, me vi instigada a todo o momento por este a refletir o objetivo do curso e 

sua metodologia. Percebi então, que trabalhar num método novo, que tira o “aluno” de sua 

zona de conforto, ou seja, de mero receptor de conteúdo, não é missão simples. Neste 

contexto, colocamos a perspectiva do “ser” educador, entendendo que a educação pelo 

exemplo, trás uma necessária reflexão de pensamentos e atitudes que não estão relacionados 

ao mero conteúdo de uma disciplina, mas intimamente ligado ao processo dos 

relacionamentos humanos, no comportamento diante das adversidades e no enfrentamento dos 

problemas. Um “saber ser” que está relacionado com características pessoais que contribuem 

para a qualidade das interações humanas no trabalho e a formação de atitudes de 

autodesenvolvimento, passando ao “saber fazer” que se refere às habilidades motoras e 

conhecimento necessário para o trabalho, e o “saber agir” se aproxima da noção de 

competência, ou seja, capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para o 

trabalho [1]. Objetivos: Descrever o processo de formação de especialistas em Gestão da 

Clínica através de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Descrição da Experiência: 

No percurso do CGR inexiste a figura do “professor”, mas sim, do facilitador de 

aprendizagem. Nessa facilitação é preciso desenvolver competências que abrangem três áreas: 

educação (facilitação de processos educacionais), saúde (atenção à saúde no contexto do SUS) 

e gestão (gestão de iniciativas educacionais no contexto do SUS). Considerando que a atuação 

como facilitador é vivenciada de diferentes formas por cada pessoa, minha atuação como 

facilitador evidenciou a superação do medo e da ansiedade no saber lidar com o outro, a 

superação do sentimento de competição para a colaboração e, como lidar com as emoções no 

processo de facilitação de aprendizagem, que convergia na premissa do “Saber Ser”. Se 

reconhecer um facilitador trás responsabilidades diante da participação no ciclo gnosiológico 

do sujeito. Uma responsabilidade que se funde na alegria de ver surgir às possibilidades da 

produção de conhecimento, na sua construção e reconstrução. Um processo de aprender 

impulsionado pela atitude libertadora através das metodologias ativas, onde saber lidar com 

todas as adversidades, com o diferente, com o que causa “estranheza”, em dado momento, 

propicia aprendizado tão rico que vai além da atividade educativa, de suas intencionalidades, 

e que leva a construção mútua do conhecimento. O facilitador então, se coloca também na 

condição de aprendiz, e aprende a aprender, reforçando a importância de pensar quem está no 

centro deste processo ensino-aprendizagem e em todas as estratégias na prática de lidar com o 
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outro, como leva-lo a buscar seus conceitos e novas sínteses (conceitos) fazendo o movimento 

constante da aprendizagem significativa. Uma aprendizagem onde ação-reflexão-ação são a 

todo o momento colocado como mola propulsora na busca de resolução de situações-

problemas que direcionam e/ou impulsionam o ciclo de ensino-aprendizagem. Neste processo 

o portfólio, uma forma livre de registro das vivências no curso que possibilita vê e 

compartilhar as dificuldades e avanços, e o deslocamento no processo ensino aprendizagem, 

vem como um instrumento que nos permite avaliar a efetividade dessa prática educativa. É 

possível então, nos colocar com emoção de forma a tornar vivo o processo do aprender, uma 

aprendizagem significativa. Isso reforça o quanto o sentimento é aliado na construção do 

conhecimento e contribui com o facilitador no processo de avaliação formativa que exige 

sensibilidade diante das particularidades e um olhar mais atento diante das necessidades dos 

alunos e as diversas possibilidades de melhoria. O educador então, deve se esforçar para fazer 

surgir junto com os alunos e não apenas nos alunos, um processo de compreensão crítica, não 

passiva, dos conteúdos, em uma atitude de investigação, com desafios e medos, mas também 

cheio de alegria e boniteza como diz Paulo Freire [2]. O aprendizado é mútuo, a construção é 

coletiva e os momentos são únicos e de uma riqueza singular. O processo criativo nasce das 

inúmeras singularidades que se agregam, que casam conhecimento e emoção, que 

proporcionam prazer por estimular a relação entre o que se faz com o processo que se 

vivencia. A abertura a uma transformação interna, que quebre os paradigmas de uma 

formação verticalizada, para que enfim possamos “diminuir a distância entre o que se faz e o 

que se fala” [3]. Aqui se busca o desenvolvimento de competências, o que supera a concepção 

de desempenho, o que se revela um enorme desafio para os facilitadores e especializandos que 

também precisa ter compreensão deste tipo de avaliação. Resultados: A experiência revelou 

ainda uma dificuldade por parte de muitos especializandos em lidar com o método ativo no 

processo ensino-aprendizagem. O histórico do exercício de ensino tradicional ajuda a explicar 

este comportamento. Porém, percebemos no deslocamento do conhecimento no percurso do 

CGR uma aprendizagem motivada pelo desejo de aprender para os que concluíram, revelando 

uma aprendizagem duradoura, relacionando o conhecimento com as práxis e com as 

possibilidades de mudanças na realidade vivida. Os especializandos que não concluíram, 

desistiram do curso por não conciliarem suas agendas, pois durante o período presencial é 

necessário total dedicação as atividades sob pena de não acompanhar as reflexões que se 

encadeiam nas discussões em pequeno grupo, ou ainda não se adaptaram ao método. 

Conclusão: A prática do ensino-aprendizagem com as metodologias ativas coloca-se como 

um grande desafio como educador/facilitador, mas também como pessoa que está por trás da 

figura de facilitador. Não consigo imaginar esse ser que lida com a construção do saber, que 

troca vivências num ato generoso e não se envolve nele. Dessa forma, não se pode ser o 

mesmo depois da experiência de facilitar a aprendizagem e proporcionar ao outro o despertar 

da busca do conhecimento de forma tão autônoma e genuína. Um aprender envolto em 

emoções e que nos mobiliza nas relações com o outro, e que transforma e nos torna melhores. 

O potencial transformador da educação na sua essência, e vivida em sua plenitude. Um 

percurso cheio de desejos e vontade de fazer melhor e que nos faz protagonistas juntos, 

educador e educando, na construção e reconstrução do conhecimento. 

 

Descritores: Aprendizagem baseada em problemas, Modelos educacionais, Metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem. 
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