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Objetivos: Revisar na literatura nacional e internacional estudos que apontem a 

importância do uso de metodologias ativas para a integração e absorção dos saberes 

necessários ao enfermeiro, visando a valorização da autonomia na busca de 

conhecimento e relacionando o docente como instrumento de auxílio na formação 

profissional.  

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada nos meses de fevereiro e 

março de 2019. A pergunta norteadora foi: Qual a percepção dos discentes e docentes 

de enfermagem sobre o uso de metodologias ativas de ensino para a construção da 

enfermagem do futuro? A busca de artigos efetuou-se nas bases de dados eletrônicas 

Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e na Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Após a conclusão de todas as 

etapas da revisão integrativa foram encontrados 19 artigos que respondiam à questão 

norteadora. Durante a revisão bibliográfica encontramos estudos divididos nos 

seguintes eixos: Relatos e experiências dos docentes, reflexões sobre as perspectivas 

atuais de ensino, autonomia do graduando na construção do conhecimento, teorias de 

aprendizagem significativa e metodologia ativa de ensono na formação do enfermeiro. 

Ambos os estudos contextualizados com as técnicas inovadoras de ensino dinâmico, 

voltado a construção do saber profissional através do uso de metodologias lúdicas e 

práticas que compõe o núcleo de atuação central da prática de ensino ativo.  

Resultados: Constatamos que os discentes compreendem e colaboram com a nova 

tendência que valoriza a possibilidade de construção guiada do seu conhecimento, 

porém ao analisarmos o campo que envolve a maturidade e assimilação da 

responsabilidade individual para a construção dos saberes profissionais, identificamos 

que parte dos discentes ainda se inserem no  comodismo, compreendendo que o maior 

responsável pela formação do seu conhecimento deve ser o docente, assim como 
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alguns docentes ainda não conseguem em suma deixar que os discentes assumam as 

rédeas de sua formação profissional. Para que a metodologia ativa seja um método de 

ensino benéfico, é necessário que os docentes e discentes acreditem em seu potencial 

pedagógico para a construção do conhecimento1.  

Conclusão: A metodologia ativa vem para romper com os modelos tradicionais de 

educação e ensino, proporcionando aos discentes o papel de formação de opinião e 

livre escolha para a projeção de qual perfil profissional apresentarão ao mercado do 

trabalho. 

Resumo em Inglês 

Autonomy in the pursuit of knowledge: the use of active methodologies 

for the construction of nursing in the future. 

Objectives: To Review in the national and international literature studies that point out 

the importance of the use of active methodologies for the integration and absorption of 

the knowledge necessary to the nurse, aiming at valuing autonomy in the search for 

knowledge and Relating the teacher as an instrument of assistance in vocational training. 

Methodology: This is an integrative review conducted in the months of February and 

March 2019. The guiding question was: What is the perception of nursing students and 

professors about the use of active teaching methodologies for the construction of nursing 

in the future? The Search for articles was carried out in the electronic databases Portal 

Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) and in the Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). After completing all the steps 

of the integrative review, 19 articles were found that answered the guiding question. 

During The bibliographic Review we found studies divided into the following axes: 

Reports and experiences of professors, reflections on the current perspectives of 

teaching, autonomy of graduating in the construction of knowledge, theories of learning 

and active methodology of sleep in the training of nurses. Both Studies contextualized 

with the innovative techniques of dynamic teaching, focused on the construction of 

professional knowledge through the use of recreational methodologies and practices that 

compose the core of active teaching practice. 

Results: We Found that the students understand and collaborate with the new trend that 

values the possibility of guided construction of their knowledge, but when analyzing the 

field that involves the maturity and assimilation of individual responsibility for the 

Construction of professional knowledge, we identified that part of the students still fall 

into the comdism, understanding that the greatest responsible for the formation of their 
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knowledge should be the teacher, as well as some professors still cannot in short leave 

Students to take the reins of their vocational training. For the active methodology to be 

a beneficial teaching method, it is necessary that the professors and students believe in 

their pedagogical potential for the construction of the Knowledge1. 

Conclusion: The Active methodology comes to break with the traditional models of 

education and teaching, providing students with the role of opinion formation and free 

choice for the projection of which professional profile will present to the labor market. 
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