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Introdução: Tradicionalmente, a sala de aula é um ambiente centrado na figura do docente, o 

indivíduo dotado de conhecimento e o único detentor da informação, nela são utilizados 

métodos de avaliação para a reprodução fiel do que foi dito em sala, de forma a ignorar a 

existência de variedades de modos de aprender, acreditando que o processo de aprendizagem 

é de maneira vertical e deve ser de acordo com provas e questões, por exemplo, ao invés de 

diversificar os métodos e procurar atender às diferentes formas de aprendizado. Nesse sentido, 

nota-se a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel, que retrata a necessidade 

de que uma nova informação integre com informações anteriores dos alunos. Dessa forma, os 

conhecimentos prévios de cada indivíduo como uma forma de âncora são importantes para os 

novos conhecimentos, possibilitando a sua relação e aprendizagem (1). Nesse contexto a 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação dão ênfase às 

práticas pedagógicas que estimulam ações transformadoras, éticas e reflexivas, 

potencializando a autonomia dos estudantes de maneira que se sintam instigados a refletir e 

participar ativamente do processo de ensino/aprendizagem no contexto acadêmico (2). Dentre 

os processos de ensino centrados no aluno neste contexto, destacam-se o uso das 

metodologias ativas de ensino/aprendizagem que favorecem a construção do conhecimento a 

partir de vivências e situações reais, articulados por uma pedagogia ativa, desvincula à 

soberania do conhecimento focado no professor, agora numa função de orientador, facilitador 

ou mediador da aprendizagem, estimulando reflexões e problematizações no âmbito social, 

educacional, de atenção à saúde, cultural e das relações sociais, no qual, o estudante é 

protagonista do seu processo de aprendizagem (2). As metodologias ativas (MA) com 

propostas revolucionárias às ideias tradicionais de concepções pedagógicas, para que os 

alunos reflitam sobre a realidade e os diferentes tipos de aprender, como o aprender a 

aprender e o aprender a ser, responsabilidades importantes do ser enfermeiro. As 

metodologias ativas no ensino da enfermagem focam no protagonismo estudantil, motivando-

os e promovendo a autonomia destes, a partir do diálogo, de um ambiente favorável, de escuta 

e segurança ao responder questionamentos e estratégias além das convencionais. As 

metodologias ativas como estratégias de ensino têm um papel importante na formação de 

profissionais enfermeiros, favorecendo o desenvolvimento das aptidões necessárias na 

integração entre a teoria e prática (3). A transformação do ambiente de sala em uma realidade 

programada é capaz de envolver os estudantes, de modo a criar e aperfeiçoar competências 

ainda inexploradas no conteúdo teórico, contribuindo de forma significativa para a formação 

de profissionais mais qualificados e fomentando competências técnicas, éticas e políticas para 

o enfrentamento dos problemas de saúde nos quais estejam inseridos (3). Objetivos: O 

presente estudo tem como objetivo relatar a experiência dos acadêmicos no uso de 

metodologia ativa durante as aulas de uma atividade curricular da graduação de Enfermagem, 

além de promover um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz. Descrição da 

Experiência: O presente Estudo consiste em um relato de experiência do tipo descritivo, 

realizado pelos monitores, professora e coordenadora da Atividade Curricular de Introdução à 
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Enfermagem, realizado no dia 12 de setembro de 2019, no laboratório da Faculdade de 

Enfermagem, da Universidade Federal do Pará. A metodologia intitulada “Rotações por 

Estações de Aprendizagem” utilizada para explicar e exemplificar de forma teórico e prática 

as etapas da realização do procedimento de anamnese e exame físico. A metodologia 

empregada para a ministração do conteúdo proposto consiste em duas etapas: A primeira 

etapa compreende a explanação prévia dos conteúdos por meio de uma aula teórica acerca dos 

procedimentos e etapas para realização do exame físico; A segunda baseia-se na aplicação 

prática dos conteúdos ministrados em sala a respeito da temática, onde os alunos recebem as 

orientações acerca da metodologia a ser utilizada e se dividem em grupos. Cada grupo era 

encaminhado para uma estação nas quais um professor ou monitor era responsável por 

determinada etapa do exame físico, e ao final de cada uma, eram direcionados para uma nova 

estação, como uma espécie de circuito. Cada grupo era composto por cerca de 5 alunos. O 

tema da aula era Exame Físico, sendo assim, as estações eram as regiões do corpo humano a 

serem analisadas durante a anamnese da enfermagem, como: Cabeça e Pescoço, Tórax, 

Abdome, Extremidades e Medidas Antropométricas. Resultados: Foi observado que a 

utilização desta metodologia possibilitou a aproximação com os discentes, logo, facilitando a 

retirada de dúvidas ou questionamentos. Os alunos puderam sanar as dúvidas com o professor 

ou monitores durante as estações por dúvidas que surgiram na primeira etapa. Muitos 

discentes não conseguiam aplicar a teoria durante a prática. Tornou possível também verificar 

as necessidades individuais dos alunos, envolvê-los com o tema, conhecer experiências e 

conhecimentos prévios e a sua capacidade de compreensão. Tendo em vista a grande 

extensibilidade, bem como a complexidade de conteúdo desses módulos, o uso das 

metodologias ativas interfere positiva e diretamente no desenvolvimento e compreensão das 

etapas do procedimento durante as atividades práticas promovendo uma compreensão dos 

conteúdos ministrados.Os monitores e professor atuam de forma mediadora, intermediando o 

processo de ensino com o aluno e o tema e entre os alunos. Nesse contexto de aula o professor 

ou monitor exerce o papel de facilitador do conhecimento e aprendizagem do aluno, 

favorecendo a autonomia e responsabilidade do mesmo. Observa-se, ainda, a importância das 

ações de monitoria para o crescimento e desenvolvimento de habilidades dos monitores 

envolvidos, além de proporcionar um contato maior com os alunos da turma e conhecer 

potenciais dificuldades, devido às experiências anteriores dos monitores em relação à 

atividade curricular, além de facilitar a comunicação entre aluno e professor. Conclusão: 

Dessa forma, é possível concluir que as metodologias ativas possibilitam o desenvolvimento 

de um processo educativo de forma mais participativa e contribuindo com o diálogo entre 

professor e aluno, diferenciando das concepções pedagógicas tradicionais. Elas também 

consideram as experiências e as necessidades dos alunos, contribuindo para êxito da 

aprendizagem, ancorando os conhecimentos e de fato construindo a aprendizagem 

significativa dos mesmos. Destaca-se ainda, no contexto aqui vivenciado, que as ações de 

monitoria são potenciais estratégias de formação acadêmica e profissional, contribuindo não 

só para o currículo como também para aproximação à docência. 

Descritores: Aprendizagem, Conhecimento, Educação em enfermagem. 
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