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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo descrever um relato de experiência da didática 

adotada em sala de aula de Metodologia Ativa (sala de aula invertida) pelos alunos 

do sexto semestre do curso de enfermagem. Diante da população que trabalha, mas 

também estuda, percebe-se que o método utilizado pelos professores em apresentar 

uma aula diretamente pronta, proporciona certo “conforto” quando o assunto é 

aprendizagem. O tema abordado em sala se torna o norteador do assunto a ser 

estudado, no entanto, ainda assim somos motivados a expandir nossa busca, 

mesmo que signifique se desprender das aulas expositivas e buscar de outras 

fontes. Como resultado constatou-se que uma pequena parte desse grupo se 

identificou com o método e os outros alunos apresentaram recusa, argumentando 

certas limitações e dificuldades. Uns sentem-se motivados a ampliar seus 

conhecimentos e aceitam o desafio da autonomia nos estudos e outros pontuaram 

algumas dificuldades por não desprenderem de tempo e recursos suficientes.  

INTRODUÇÃO 

Souza et al. . (2014), descrevem que na tentativa de evitar a fragmentação dos 

conhecimentos e melhorias dos processos educacionais, são necessários utilizar 

novos métodos de ensino, mostrando que a escolha e execução de uma estratégia 

pode propiciar aos alunos o uso das variadas operações mentais, num processo de 

crescente complexidade do pensamento.  

Nesta perspectiva um dos métodos utilizados é a sala de aula invertida, cuja a idéia 

não é nova e foi proposta inicialmente por Lage, Platt e Treglia (2000), usada pela 

primeira vez em uma disciplina de Microeconomia em 1996 na Miami University. 

Essa abordagem foi implantada por esses autores em resposta a observação, de 

que o formato de aula tradicional era incompatível com alguns estilos de 

aprendizagem. 

OBJETIVO 

Descrever a experiência vivida por discentes em sala de aula, com a Metodologia 

Ativa (Sala de Aula Invertida). 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma nova metodologia ativa que nos foi 

apresentado em sala de aula na disciplina Processo de Cuidar Saúde do Adulto, 

durante o sexto semestre no curso de Enfermagem, com o tema Oncologia.  



Segundo Rodrigues; Mantovani (2007), os alunos possuem uma história de vida e 

cabe ao professor deixar que seus conhecimentos e suas culturas prévias 

exteriorizem-se. O docente deve aprender com o educando e não só depositar seus 

conhecimentos, pois são as relações de trocas que fazem a busca recíproca do 

saber. 

O método foi aplicado em um centro universitário da região sul da cidade de São 

Paulo. Inicialmente foi apresentado do que se tratava o método, sua importância e 

como iria agregar para nós graduandos de Enfermagem. 

No primeiro passo, iniciamos as pesquisas sobre o assunto proposto, procurando o 

conteúdo em artigos e revistas científicas. Posteriormente, foi realizada a leitura do 

material para selecionar o que seria utilizado para a aula, o restante foi excluído do 

processo. 

Deparamo-nos com tantas novidades que decidimos aplicar várias modalidades ao 

longo de três dias. No primeiro dia realizamos um debate sobre o tema Oncologia, 

onde todos os alunos participaram, colocando em pauta as informações que 

encontraram em suas pesquisas, e conforme o surgimento de dúvidas, o professor 

interagia completando com suas informações. No segundo dia assistimos a uma 

vídeo-aula com o tema proposto, na primeira parte da aula todos assistiram ao vídeo 

e na segunda parte da aula fizemos um questionário para analisarmos o grau de 

entendimento sobre o assunto e os alunos participantes se empenharam e a 

atividade foi concluída com êxito. No terceiro dia foi aplicada uma problemática em 

que foi criada uma situação na qual os alunos tinham que resolver, da melhor forma 

possível e explicar o porquê tomaram esta decisão, justificando em quais 

argumentos se basearam. 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Cyrino; Toralles-Pereira. (2004), as metodologias ativas utilizam a 

problematização como uma forma de aprendizado, com o objetivo de alcançar e 

motivar o aluno, pois diante do problema ele se detém, examina, pensa, 

relacionando sua história e passa a atribuir suas descobertas. A problematização 

pode levá-lo ao contato com as informações e a produção do conhecimento, 

principalmente com o objetivo de solucionar os empasses e promover o seu próprio 

desenvolvimento. 

Segundo Santos (2005), o estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 

não ter atitude de mero receptor de conteúdos, e sim buscando conhecimentos 



relevantes aos problemas e os objetivos da aprendizagem com iniciativa de criar, 

curiosidade científica, espírito crítico reflexivo, capacidade para auto avaliação, 

cooperar para o trabalho em equipe, senso de responsabilidade, ética e 

sensibilidade na assistência são características fundamentais a serem 

desenvolvidas em seu perfil. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A experiência de sala de aula invertida ajuda o aluno a estudar proporcionando mais 

confiança e liberdade para obter conhecimentos. Encontramos várias formas de 

aprimorar os estudos, o que antes era algo desconhecido para nós. 

Foram observados dois tipos de indivíduos, o que é autoconfiante e independente, 

aceita desafios, participa de tomadas de decisões, geralmente tem uma visão 

futurista e consegue enxergar benefícios nesta metodologia para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, e o outro tipo de indivíduo, é inseguro e 

dependente, necessita de orientações, não confiam no seu potencial de auto 

aprendizado e sempre irá precisar de alguém para dizer o que e como fazer. Então 

cabe a nós decidirmos se queremos nos guiar ou sermos guiados. 
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