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RESUMO: O presente resumo é um relato de observação que explana sobre a relação 
entre as metodologias ativas e o ensino, aos estudantes da graduação em psicologia, 
sobre a morte, o morrer e o luto. O profissional de saúde se depara constantemente 
com estes temas; portanto, torna-se indispensável preparar os estudantes, de forma 
técnica e psicológica, para lidar com tais problemáticas. e uma metodologia ativa de 
ensino coloca o aluno como centro da aprendizagem, onde ele possui autonomia, 
problematiza sobre uma realidade e, através da mediação de um professor, a 
aprendizagem é construída pelo indivíduo. É essa aprendizagem significativa durante a 
graduação que se faz necessária no ensino de temas como a morte. Como tema 
norteador da observação e discussão tomou-se o ensino sobre os processos de morte 
e morrer, observando como a utilização de metodologias ativas na graduação de 
psicologia pode contribuir neste tema. Percebe-se que os estudantes não se sentem 
preparados para atuar com cuidados paliativos, não se referindo apenas à morte ou ao 
paciente em si, mas principalmente aos cuidados com a família que o acompanha. 
Nota-se, ainda, que o sentimento de impotência frente à situação de morte do paciente 
toma conta dos profissionais, deixando-os sem condições emocionais, impossibilitando 
a ação profissional adequada de valorização do cuidado que foi oferecido ao paciente e 
a vida que foi vivida, focando somente na perda e não no acolhimento que pode e 
poderá ser dado. Ao mesmo que as atividades teóricas formam repertório técnico no 
estudante, as metodologias ativas viabilizam o desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, de modo que este futuro profissional esteja apto para acolher o luto de 
diferentes indivíduos, que possuem maneiras diversas de agir, reconhecendo a dor do 
outro, valorizando o momento e garantindo que estas famílias sejam acolhidas. Além 
disso, o uso de metodologias ativas no ensino proporciona um ambiente seguro e 
protegido, construído por profissionais capacitados, além da possibilidade de vivenciar 
situações controladas que geram feedbacks adequados aos alunos, destacando suas 
potencialidades e elencando as fraquezas observadas, para que possam desenvolver 
esses pontos. Durante as observações, notou-se a melhora do preparo e 
desenvolvimento de habilidades de comunicação dos alunos, com métodos de rodas 
de conversa, simulações como role-playing e estudos do protocolo de más-notícias. 
Dessa maneira prepara-se o aluno para futuras situações de confronto, possibilitando 



um repertório mais variado para agir conforme as demandas profissionais. Ademais, 
recomenda-se o incentivo aos alunos para realizarem psicoterapia, sabendo que o 
cuidador também necessita de cuidados, podendo assim acolher seus próprios lutos. 
Concluindo, fica clara a necessidade de discussão no ensino e de problematização do 
tema, assim como do desenvolvimento de habilidades de comunicação e inteligência 
emocional nos estudantes durante a graduação, para que, nas futuras situações de 
frustração e a posição de defesa não tome conta do profissional, possibilitando que o 
mesmo possa atender o paciente de forma adequada tecnicamente e humanizada. 
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