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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Educação: os desafios do novo cenário” 

tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Educação e saúde, Educação profissional em saúde, 

Educação médica, Tecnologia em saúde, Ensino-

aprendizagem, Ensino de Ciências e Ensino de química 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. 

Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e 

apoiar a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem 

cada capítulo como uma leitura prazerosa e com a 

competência, eficiência e profissionalismo da equipe de 



 

autores que muito se dedicaram a escrever trabalhos de 

excelente qualidade direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

CIDADANIA AMBIENTAL: SENSIBILIZAÇÃO 
DO ESCOLAR CONTRA A DENGUE 

 
Fabiana Rodrigues de Oliveira ANTUNES1 

Eliane Fraga da SILVEIRA2 
Nádia Teresinha SCHRÖDER2 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde,  
Desenvolvimento Humano e Sociedade – PPGPROSAÚDE/ULBRA;  

2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde,  
Desenvolvimento Humano e Sociedade – PPGPROSAÚDE/ULBRA; 

fro_enf@hotmail.com 

 

RESUMO: A educação em saúde nas escolas foi reconhecida 
pelo Programa Saúde na Escola (PSE), formado pela parceria 
entre os Ministérios: Saúde e Educação. O PSE é um aliado na 
construção de uma cultura voltada à promoção da saúde e 
conscientização dos estudantes. A educação em saúde se faz 
necessária na elucidação das doenças e principalmente, 
quando há participação da comunidade. Assim, este estudo tem 
por objetivo relatar a experiência de sensibilização dos alunos 
de escolas públicas em relação ao Aedes aegypti. As ações 
educativas em saúde foram realizadas como uma das formas 
de prevenção contra a dengue. Trata-se de um relato de 
experiência, com abordagem descritiva. As ações foram 
realizadas pela Vigilância Ambiental em escolas públicas do 
município de Campo Novo do Parecis, MT, localizadas nos 
bairros cujos índices de infestação predial para o A. aegypti 
foram elevados. As atividades ocorreram em 17 escolas no 
período de 2017 a 2019. Foram realizadas palestras, rodas de 
conversa, contação de histórias e entrega de gibis como forma 
de sensibilizá-los e assim, serem os multiplicadores das 
informações sobre a prevenção e o monitoramento da Dengue, 
no ambiente domiciliar, na perspectiva de gerar mudanças de 
hábitos. 
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Palavras-chave: Educação em Saúde. Dengue. 

Conscientização. Cidadania Ambiental  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os determinantes sociais da saúde são as circunstâncias 

em que cada sujeito vive. Neles são considerados os fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos, 

comportamentais e ambientais que influenciam e permitem a 

cada um criar seu modo de viver, produzindo mais ou menos 

saúde (CARVALHO et al., 2021). Neste contexto, faz-se 

necessário efetivar ações que objetivem a transformação social 

visando melhorar a qualidade de vida. Isso exige estratégias e 

ações intersetoriais, que possam responder por aspectos que 

impactam o processo saúde-adoecimento.  

A dengue tem sido registrada em muitas partes do 

mundo, causando epidemias em vários países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, tornando-se um grande problema global de 

saúde (LIM; DICKENS; COOK, 2020). Para obtenção de êxito, 

mudanças nas práticas de educação e comunicação tornam-se 

necessárias para o controle da dengue, sendo a educação em 

saúde uma das mais significativas estratégias para este alcance 

(MASCARENHAS et al., 2017). 

O conhecimento da distribuição geográfica e da 

incidência da dengue em uma região é essencial para alocar 

recursos para o seu controle. As estratégias mais comuns na 

prevenção e combate ao mosquito transmissor são as práticas 

campanhistas/higienistas, nas quais se exige da população 

ações focadas na eliminação dos criadouros domésticos 

(GOMES et al., 2017). Neste sentido, uma das estratégias para 

o confronto de doenças transmitidas pelo A. aegypti e reduzir o 

índice, é a promoção da educação em saúde, que aparece 
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como uma alternativa eficaz de prevenção contra vetor. Diante 

disso, cabe destacar que, as atividades educativas constituem 

uma ferramenta associada à educação básica. Ela auxilia na 

elucidação das doenças transmitidas pelo A. aegypti, bem 

como, no monitoramento e prevenção da doença, quando há 

participação popular (COSTA et al. 2020). Considera-se que 

esse público ainda está começando seu processo de 

construção e evolução do conhecimento, permanecendo, desta 

forma, mais acessível a novas informações, apresentando-se 

como multiplicadores.  

A participação do município de Campo Novo do Parecis, 

MT no Programa Saúde na Escola (PSE) se destina a contribuir 

para o fortalecimento de ações que integrem as áreas de Saúde 

e Educação no enfrentamento de vulnerabilidades. Além disso, 

promove a capacitação dos profissionais de educação, que 

ocorre por adesão ao ciclo bienal. Nele são desenvolvidas 12 

ações essenciais e outras de interesse do município, 

pertinentes às questões que envolvam o público do programa 

(BRASIL, 2018). 

A primeira ação do PSE, é o combate ao mosquito A. 

aegypti. A participação no programa, uniu as atividades 

realizadas pela área da saúde e as ações de reconhecimento e 

eliminação dos focos do mosquito, da Vigilância Ambiental com 

as atividades de educação em saúde para a promoção de 

ambientes saudáveis (BRASIL, 2018). 

A educação e saúde, com uma relação de 

interdependência, são extremamente importantes para evoluir 

ou regredir a qualidade de vida da população. Trabalhando em 

conjunto e alinhados às práticas pedagógicas resultam em 

promoção da saúde, preparando as pessoas em unidades 

escolares para os cuidados integrais em saúde. Já o PSE 

ensina crianças, adolescentes, jovens e adultos a cuidar de sua 
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saúde, conscientizando e prevenindo inúmeros agravos a partir 

de brincadeiras e atividades escolares (ABREU et al., 2021). 

Por meio da educação em saúde, existe a possibilidade 

de serem realizadas atividades dialógicas desenvolvidas para 

incentivar a adoção e o compartilhamento de práticas sanitárias 

e sociais com a população (BRASIL, 2018). A participação da 

comunidade torna-se essencial para o controle de endemias 

como a dengue, visto que o vetor está associado ao estilo de 

vida e à habitação.  

O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) 

(BRASIL, 2002) foi idealizado com o objetivo de diminuir a 

infestação pelo A. aegypti, a incidência da dengue e a letalidade 

por febre hemorrágica de dengue. O programa propõe realizar 

ações com a participação da população direcionada à 

diminuição de criadouros domiciliares do mosquito (CATÃO et 

al., 2019). 

Com as ações intensificadas por todo o Brasil, em 

Campo Novo do Parecis foi instituído o Programa Municipal de 

Combate e Prevenção da dengue e outros vetores 

transmissores (Lei no 914/2002). Por meio do Decreto Municipal 

no 28/2010, foram instituídas medidas urgentes de combate e 

prevenção da doença e seu vetor. E pelo Decreto Municipal no 

84/2011, foi instituído o Comitê Intersetorial de Mobilização, 

Prevenção e Controle da Dengue. Este Comitê tem a finalidade 

de coordenar a implementação, em nível municipal, das ações 

de educação e mobilização social voltados ao controle da 

doença. 

Frente a preocupação com os casos suspeitos dessa 

enfermidade em Campo Novo do Parecis, identificou-se a 

necessidade de elaborar estratégias de vigilância e controle do 

vetor da dengue. Para atingir esse objetivo foi necessário 
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envolver a comunidade escolar na multiplicação das ações no 

combate ao A. aegypti. 

Diante desta problematização, sensibilizar o educando, 

a população/comunidade sobre a proliferação do A. aegypti é 

uma das formas de prevenir a transmissão, bem como, 

contribuir para minimizar o impacto da doença no Sistema de 

Saúde. Dentro deste contexto, é de suma importância a 

participação ativa de todos os segmentos da população, mas 

principalmente dos escolares. Portanto, promover ações 

educativas de como combater o mosquito e, assim prevenir a 

doença, se faz necessário e consequentemente, se atua na 

construção de uma consciência ambiental. Diante disso, é 

necessária a articulação e o envolvimento de vários setores da 

comunidade como: educação, saneamento e limpeza urbana, 

cultura, turismo, entre outros. Assim, os atores deste cenário 

passam a fazer parte destas mudanças e a praticar a cidadania 

ambiental. 

Em qualquer sociedade, a escola tem papel fundamental 

para alcançar mudanças significativas imediatas ou a longo 

prazo. É um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico 

e político, contribuindo para construção de valores pessoais, 

crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo (BRASIL, 

2006). Portanto, a escola é um espaço favorável para o 

desenvolvimento de atividades voltadas para educação em 

saúde.  

Este trabalho tem como escopo relatar a experiência de 

sensibilização dos alunos de escolas públicas do Município de 

Campo Novo do Parecis, MT no período de 2017 a 2019 em 

relação ao A. aegypti. Nele são consideradas as ações de 

controle e combate devido a sua relevância como problema de 

saúde pública no Brasil. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, com abordagem 

descritiva, onde as ações educativas sobre o A. aegypti em 

escolas públicas, municipais e estaduais, de Campo Novo do 

Parecis, município do interior de Mato Grosso, região Centro-

Oeste, foram realizadas. Com uma população estimada em 

36.917 habitantes, e um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,734, o município possui 31 escolas 

divididas em públicas estaduais (7), públicas municipais (14), 

indígenas (7), particulares (2) e técnica pública federal (1). Esta 

divisão contempla a seguinte distribuição: pré-escola (9), ensino 

fundamental (13), ensino médio (8) e ensino técnico (1). De 

acordo com o IBGE (2021), o município possui uma taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade de 97,8%, em 

comparação a outros municípios. 

O departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria 

Municipal de Saúde realizou uma campanha de educação em 

saúde durante os meses de março a novembro, no período de 

2017-2019. Esta campanha deu sequência as ações educativas 

de sensibilização sobre os cuidados contra a dengue, que se 

destinam ao PSE. 

Os agentes de combates às endemias da Vigilância 

Ambiental, antes da realização das ações, passaram por um 

processo de capacitação teórico-prático (Figura 1). Além deles, 

os agentes comunitários de saúde e técnicos da Secretaria da 

Saúde também receberam capacitações teóricas e dessa forma 

foi possível enriquecer a sua prática no campo, podendo assim, 

contribuir na multiplicação das ações. 
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Figura 1. Organograma da estruturação dos órgãos envolvidos 

na realização das ações no município de Campo Novo do 

Parecis. 

 

Para realizar a sensibilização dos alunos foi necessário 

apresentar a proposta à Secretária Municipal de Educação e 

aos seus coordenadores educacionais da Secretaria Municipal 

de Educação (SEMEC), bem como, à Secretaria Estadual de 

Educação (SEDUC). Neste momento foi apresentado o trabalho 

que seria realizado, o período das ações, o agendamento das 

datas com cada coordenador/orientador pedagógico das 

escolas, conforme cronograma escolar. Destacou-se também 

que esta sensibilização se tratava de um dos temas a serem 

abordados no Programa Saúde na Escola (PSE) visando à 
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integração e articulação permanente da educação e da saúde, 

proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos. 

A necessidade da sensibilização dos estudantes foi 

identificada quando o resultado do Levantamento de Índice 

Rápido para Aedes aegypti – LIRAa indicou os bairros mais 

afetados, alertando para índices altos de infestação pelo 

mosquito. De acordo com as informações do levantamento, as 

escolas da área de abrangência eram contatadas e informadas 

sobre o resultado do LIRAa. Neste momento era socializado o 

assunto referente ao trabalho desenvolvido pelo PSE. Dessa 

forma, era agendado junto à direção escolar a data, horário e 

turmas com seus respectivos professores para 

acompanhamento das atividades. 

As escolas contempladas primeiramente foram as mais 

próximas dos focos com índice de infestação predial elevado. 

Nas escolas, participaram das atividades alunos na faixa etária 

de 03 a 16 anos de idade, acompanhados por seus professores, 

perfazendo um total de 5.795 alunos no período entre 2017 e 

2019 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Número de escolas e de alunos que participaram das 
ações educativas sobre prevenção da dengue no período de 
2017 a 2019. 

Ano 
Escolas 

Municipais No Alunos Estaduais No Alunos 

2017 03 573 01 138 

2018 03 1.478 03 1.394 

2019 05 1.545 02 667 

TOTAL 11 3.596 06 2.199 

 

A mobilização e sensibilização das redes de Educação 

ocorreu por meio de palestras orientativas na comunidade 

escolar, a respeito da importância da prevenção de doenças 

como a dengue, bem como, o combate ao mosquito A. aegypti. 

As palestras foram divididas em dois turnos (matutino e 

vespertino) para que pudessem contemplar o maior número de 

estudantes e diversas faixas etárias (entre 3 e 16 anos). O 

critério de escolha das turmas era realizado pela escola, direção 

e professores. 

As escolas públicas contendo turmas de pré-escola, 

contempladas pelo PSE, com suas especificidades estão 

descritas na Tabela 2. Para os alunos na faixa etária de 3 a 5 

anos de idade, das séries iniciais maternal e pré-escola, a 

palestra foi de uma forma mais lúdica, sendo montado cenário 

com brinquedos, planta, água, lixo descartável, pneu, cartaz 

com ciclo com as fases do A. aegypti. 
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Tabela 2. Escolas públicas com ensino pré-escolar, do 

município Campo Novo do Parecis contempladas pelo PSE. 

Ano Bairro Escola Nível Escolar 
Faixa 
Etária  

N° 
Alunos 

2017 
Na Sa 

Aparecida 

E.M.E.I. 
Armando 

Jacinto Brólio 
Maternal III 3-4 201 

2018 Centro 
E.M.E.I. Hestha 
Beata Kettener 

Heidemann 

Maternal III 

Pré I e II 
3-5 469 

2019 

Fazenda 
Itamarati 

Norte 

E.M.I. Itamarati 
Norte 

Maternal I, II 
e III  

Pré I e II  

1-5 191 

Centro 
E.M.E.I. Hestha 
Beata Kettener 

Heidemann 
Pré I, II 4-5 478 

Boa Esperança 
E.M.I. Jordana 
Araujo da Silva 

 
Maternal 

3-4 73 

Jardim das 
Palmeiras 

E.M.I. Karine 
Alves Maforte 

Pré 4-5 189 

 

Fez-se uso de garrafa pet para mostrar, a olho nu, as 

fases de desenvolvimento do mosquito (ovos, larvas, pupas e 

formas adultas do mosquito). Toda a parte verbal foi dialogada 

com utilização de linguagem de fácil entendimento e, 

despertando neles, a discussão e os relatos do dia a dia sobre 

o cuidado que já realizam em casa com a família. E como forma 

complementar de orientação, foi realizada a distribuição de 

material de divulgação como folder (“Comunidade mobilizada 

contra o Aedes aegypti”) e gibi contendo informações sobre os 

cuidados contra a dengue (“Maluquinhos Contra a Dengue 2”, 

do cartunista Ziraldo). 

As escolas públicas contendo turmas de ensino 

fundamental e médio, contempladas pelo PSE (Tabela 3) com 

alunos na faixa etária entre 6 e 16 anos de idade. Para estes 
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educandos foram realizadas ações no formato de palestras 

(com Datashow). 

 

Tabela 3. Escolas públicas do município Campo Novo do 

Parecis, contempladas pelo PSE. 

Ano Bairro Escola Nível Escolar 
Faixa 
Etária 

No 
Alunos 

2017 

Boa 
Esperança 

E.M. Professor 
Antônio Pereira 

Ensino Fundamental: 

6° a 9° 
12-14 192 

Jardim das 
Palmeiras 

E.M. Jardim das 
Palmeiras 

Ensino Fundamental: 

3° a 5° 
8-11 180 

E.E. Jardim dos 
Ipês 

Ensino Fundamental: 

1° a 5° 
6-10 138 

2018 

Jardim 
Olenka 

E.E. Parecis 
Ensino Fundamental: 

4° a 9° 
9-16 426 

Centro E.E.Madre Tarcila 

Ensino Fundamental: 

7° a 9° 

Ensino Médio:  

1° a 3° 

13-16 756 

Jardim das 
Palmeiras 

E.M. Jardim das 
Palmeiras 

Ensino Fundamental: 

1° a 9° 
6-14 696 

E.E. Jardim dos 
Ipês 

Ensino Fundamental: 
1° a 5° 

6-10 212 

E.M. Amélia Lena 
Fedrizzi 

Ensino Fundamental: 
1° a 5° 

6-10 313 

2019 

Fazenda 
Itamarati 

Norte 

E.E. Argeu 
Augusto de 
Moraes 

Ensino Fundamental: 

1° a 9°  

Ensino Médio  

 

6-14 

 

348 

Distrito 
Marechal 
Rondon 

E.E. Marechal 
Candido Rondon 

Ensino Fundamental: 

1° a 9° 

 

6-14 

 

319 

Boa 
Esperança 

E.M. Professor 
Antônio Pereira 

Ensino Fundamental: 

6° a 9° 
6-14 614 

 

A apresentação abordou as informações sobre a história 

do surgimento do mosquito no Brasil, ciclo evolutivo e as formas 

de prevenção e eliminação do mosquito. Todos os tópicos 

apresentaram imagens ilustrativas para a identificação da 



CIDADANIA AMBIENTAL: SENSIBILIZAÇÃO DO ESCOLAR CONTRA A DENGUE 

25 
 

espécie do mosquito da dengue, assim como, os tipos de 

habitat que o mosquito tem como preferência para o seu 

desenvolvimento. 

Após esta etapa, foi organizada uma exposição com a 

representação dos ambientes propícios para o 

desenvolvimento do mosquito. Nesta, foram organizados os 

depósitos (garrafas plásticas, vasos de flores e pneus) com 

água e larvas de A. aegypti, e para finalizar, folder e gibi foram 

distribuídos. Esta ação teve como objetivo representar os locais 

que as pessoas deixam nos ambientes favorecendo a 

proliferação do vetor. Assim, os educandos puderam visualizar 

que o combate ao mosquito depende do cuidado de cada um 

para uma sociedade saudável.  Esta ação também permitiu a 

realização do debate sobre a importância da escola em propor 

atividades para gerar a conscientização sobre a questão 

ambiental e o impacto na saúde. 

Ações nas escolas que envolvam problemas de saúde e 

ambiente precisam de planejamento. Primeiramente, ocorreu o 

levantamento dos fatores que estão causando o adoecimento 

dos indivíduos, que precisa ser realizado pelos gestores e 

órgãos competentes, após a definição das estratégias e ações 

(Figura 2). No município, a comunidade escolar mobilizou-se 

para identificar, encontrar e eliminar os focos do mosquito nas 

áreas próximas às unidades escolares, bem como, nas 

residências. 
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Figura 2. Organograma com as etapas do trabalho 

desenvolvido pela Vigilância Ambiental no combate ao 

mosquito da dengue, por meio de ações educativas. 

 

 
 

Como as faixas etárias envolvidas nas ações de 

sensibilização foram diferentes foi necessário utilizar formas 

distintas de interação. Tanto as palestras quanto a montagem 

do cenário, para visualização e compreensão dos cuidados 

necessários para se evitar a dengue, a serem realizados no dia 

a dia do ambiente de convivência dos alunos, gerou uma 

participação atuante e protagonista deles. Dessa forma, eles 

assumem um papel de suma importância, como agentes 

disseminadores das informações recebidas por técnicos 

especializados, para as pessoas de seu convívio familiar. 
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Todos os estudantes presentes nas ações de 

sensibilização dos cuidados de prevenção contra o A. aegypti 

mostraram-se interessados na dinâmica utilizada. Alguns deles 

participaram ativamente, evidenciando situações do cotidiano e 

os cuidados que realizam juntamente com os seus familiares 

nos ambientes que interagem. 

Os alunos, em todas as atividades trabalhadas, 

demostraram interação com a equipe, de forma participativa, 

perguntando e respondendo aos questionamentos realizados 

durante a explanação sobre o assunto. Neste processo foi 

perceptível que a escola tem um papel privilegiado na 

promoção da saúde. 

A realização destas ações de sensibilização no cuidado 

de prevenção contra a dengue, no ambiente escolar, estimula o 

cuidado com ambiente e sua importância para a saúde 

individual e coletiva. E dessa forma se estabelece a cidadania 

ambiental que é a corresponsabilidade dos cidadãos perante o 

cumprimento de políticas ambientais. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Entre os papeis desenvolvidos pela escola, estão os 

seus assessoramentos. Eles são essenciais no processo de 

promoção da saúde infantil, já que abrange atividades que 

atuam na prevenção de doenças, agravos e na manutenção da 

qualidade de vida das crianças (COSTA et al., 2020). 

Por mais que o ambiente educacional tenha, dificuldades 

na verdadeira implementação que enriqueça o 

desenvolvimento amplo da cidadania, entre elas a ambiental, 

ele necessita oferecer, a partir de seus projetos, condições 

mínimas para reflexão referente a importância da formação de 

uma consciência ambiental. Esta é entendida como ações 
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conscientes sobre o meio ambiente e relações definidas entre 

ele e a sociedade, bem como, todas as situações que envolvem 

essas relações e seu próprio papel à frente dessas questões 

(COLAGRANDE et al., 2021). 

Segundo Silva (2019), a educação em saúde como 

diálogo participativo e crítico tem uma enorme capacidade para 

formar seres humanos autônomos e participativos, capazes de 

compreender a realidade e intervir nela a partir do entendimento 

do papel que ocupa frente à sociedade. Eles tornam-se capazes 

de refletir a respeito dos problemas que envolvem a própria 

qualidade de vida e da comunidade, sugerindo ações para 

minimizá-los a partir de suas interpretações. Ao utilizar o 

espaço escolar para as capacitações sobre educação em 

saúde, por exemplo, abrem-se caminhos para que o 

conhecimento e a prática sobre doenças como a dengue sejam 

transformados, no sentido de gerar repercussões positivas na 

vida das pessoas (FLISCH, 2017). 

Portanto, se faz necessário que as ações educativas 

possibilitem uma abordagem criativa, que possa facilitar a 

aprendizagem individual e coletiva, buscando autonomia, 

capacidade de autorreflexão e crítica no cuidado de si e do outro 

(COSTA et al., 2020). Desta forma, é fundamental quebrar o 

paradigma de que a educação está relacionada apenas aos 

conteúdos programáticos de cada nível de ensino, e a saúde 

somente aos serviços de saúde, ultrapassando as práticas 

isoladas, através de um trabalho socializado, para o alcance da 

promoção da saúde (SILVA, 2019). 

Ficou evidenciado que a educação em saúde propicia 

elementos capazes de elaborar novas formas de perceber, 

entender e resgatar a capacidade crítica. Neste sentido, há 

possibilidade de tecer coletivamente pensamentos de 
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interligação entre o homem, meio ambiente e a vida (SILVA et 

al., 2019). 

Como importante meio de manutenção das atividades 

educativas, o uso da rede de ensino está entre os espaços 

indicados para superar o distanciamento entre o conhecimento 

e o comportamento. Damasceno et al. (2016) evidenciam que, 

no processo de aprendizagem, o elemento lúdico, as imagens, 

as personagens e a linguagem coloquial utilizadas na história 

em quadrinhos, podem contribuir para a significância dos 

conteúdos a serem aprendidos pelo leitor. E, esta experiência 

permitiu evidenciar que a educação em saúde é essencial para 

a reflexão e mudança de comportamento na vida dos 

indivíduos; que precisa ser sistematicamente planejada, pois 

proporciona medidas comportamentais para alcançar um efeito 

intencional sobre a própria saúde. 

As ações do PSE, em suas várias dimensões, devem ser 

inseridas no projeto político-pedagógico da escola. Nele deve 

ser contemplado a competência político-executiva dos estados 

e municípios, a diversidade sociocultural das diferentes regiões 

do País e a autonomia dos educadores e das equipes 

pedagógicas (BRASIL, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

A promoção da saúde refere-se às ações sobre os 

condicionantes e determinantes sociais da saúde, conduzidas 

a impactar favoravelmente a qualidade de vida. Por isso, se 

caracterizam fundamentalmente por uma composição inter e 

intrasetorial, pelas ações de ampliação da consciência 

sanitária, direitos e deveres da cidadania e especificamente da 

ambiental, educação para a saúde, estilos de vida e aspectos 

comportamentais.  
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Para que uma sociedade conquiste saúde para todos os 

seus integrantes, é necessária uma ação intersetorial e políticas 

públicas eficazes. Neste contexto, a promoção da saúde, além 

de ter um papel integrador, realizando articulações entre os 

diversos setores do governo, promovendo o trabalho em rede 

com a sociedade, impulsiona políticas públicas voltadas para a 

defesa da vida. 

As ações de promoção em saúde realizadas consistem 

em um recurso fundamental para a atuação dos estudantes na 

eliminação de focos do mosquito transmissor. E o maior 

envolvimento com questões de saúde pública, bem como, 

disseminação do aprendizado sobre o tema entre pessoas 

próximas. 

Os objetivos foram alcançados, a partir do momento que 

cada criança interagiu com a equipe e a ação proposta, 

conhecendo um pouco mais de si, um pouco mais do outro, nos 

cuidados ambientais que realizam. Podendo assim ampliar as 

suas possibilidades de ações na prevenção contra o vetor A. 

aegypti percebendo que era capaz de ir muito mais além do que 

imaginava. Também conhecendo, descobrindo e valorizando o 

outro, quando em situações coletivas precisava propor ideias 

para elucidar cuidados, argumentando-os, e respeitando ao 

mesmo tempo as intenções que estivessem em desacordo com 

seus pensamentos. 

A educação em saúde é, portanto, instrumento capaz de 

modificar práticas que contribuam efetivamente para a redução 

da dengue. A responsabilidade de cada ator social na 

manutenção de seu ambiente doméstico e nos espaços 

urbanos, é necessária para a criação de zonas livres de 

potenciais criadouros.  
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RESUMO: O uso de ferramentas didáticas tecnológicas  se 
mostra benéfica para o aprendizado nas mais diversas áreas de 
ensino. Diante deste conhecimento, o objetivo desse trabalho 
foi desenvolver e aplicar jogos e vídeos para a efetivação do 
aprendizado dos conteúdos ministrados na monitoria da 
disciplina de Imunologia nos períodos 2020.2 e 2021.1 da 
UFPB. Foram desenvolvidos os jogos “Quem sou eu?”, Jogo da 
inflamação e vídeos prévios que abordaram assuntos da 
ementa do curso. A avaliação da  eficiência dessas ferramentas 
didáticas consistiu na aplicação de um questionário antes (pré-
teste) e após (pós-teste) a execução das atividades de 
monitoria. O jogo “Quem sou eu?” apresentou um aumento de 
36% na média de acertos pelos estudantes, mostrando um 
resultado positivo da dinâmica. O jogo da inflamação 
apresentou uma média de quase 42% na evolução do 
aprendizado dos discentes, demostrando que a utilização dessa 
ferramenta foi agregadora na monitoria. Em relação aos vídeos 
prévios, houve um aumento de acertos de 20% pelos discentes. 
Os vídeos prévios, por sua vez, contribuíram para que os 
estudantes pudessem analisar brevemente o assunto tratado e 
adquirir um conhecimento prévio e geral dos assuntos. Desta 
forma, o referido trabalho demonstra que as três ferramentas 
didáticas utilizadas na monitoria trouxeram resultados 
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agregadores para o processo ensino-aprendizagem da 
disciplina de Imunologia.   
Palavras-chave: Educação. Imunologia. Jogos. Vídeos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As instituições de ensino superior subsidiam o processo 

de ensino e aprendizagem, bem como, garantem uma formação 

integral, significativa e de qualidade. Para auxiliar no alcance 

desses resultados, há a implementação do programa de 

monitoria, cujo desenvolvimento se dá por professores 

orientadores e estudantes que são os monitores (MEDEIROS, 

2018).  

A função de monitor foi implementada, nas 

Universidades Federais, em 28 de novembro de 1968 com a lei 

5.540 e a partir de seu desenvolvimento, o programa tornou-se, 

não apenas uma estratégia de apoio pedagógico, mas também, 

uma ação voltada à formação acadêmica de excelência 

(GONÇALVES et. al, 2018). 

A monitoria desenvolvida na UFPB, por sua vez, tem o 

objetivo de despertar no aluno o interesse pela prática docente, 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e 

competências relativas à carreira, promover a consolidação de 

conhecimentos e sua internalização a partir da troca 

significativa com seus pares e mestres e possibilitar ao monitor 

um envolvimento mais amplo e dinâmico nas atividades de 

ensino (MEDEIROS, 2018).   

Assim, percebe-se uma relação entre professor, monitor 

e estudantes da disciplina, na qual o monitor constrói saberes 

relativos à docência no ensino superior, contribui na relação de 

alunos e professores, bem como, participa dos processos de 
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planejamento e elaboração de materiais didáticos para a 

efetivação do aprendizado (ORTOLAN; ALTEFF; TIBURZIO, 

2020).  

Entretanto, esses processos de produção do saber 

tiveram que ser reinventados em virtude da pandemia da Covid-

19, uma vez que as instituições educacionais precisaram fechar 

suas portas temporariamente e deslocar as aulas presenciais 

para o ambiente virtual. A partir disso, nota-se que a mudança 

brusca ocasionada pela situação emergencial da pandemia se 

configurou como um desafio para a comunidade pedagógica e 

afetou a percepção dos acadêmicos sobre seu processo de 

ensino-aprendizagem (SILVA; CABRAL; SOUSA, 2020).  

Silva et. al (2020) explicam que, nessa realidade, os 

estudantes de escolas e universidades públicas foram muito 

afetados, mostrando, em seu trabalho, um maior percentual de 

insatisfação, desse público, com o processo educativo. 

Nesse contexto, percebe-se a necessidade por 

inovações que visem melhorar a qualidade de ensino 

considerando as dificuldades encontradas no processo de 

ensino-aprendizagem online (GOMES; SANTANNA; MACIEL, 

2020).  

Dentre essas inovações, a utilização de ferramentas 

didáticas assume um papel importante, uma vez que elas não 

perpetuam modelos tradicionais expositivos, nos quais os 

discentes não se fazem como agentes centrais na aquisição de 

saberes, mas, sim, favorecem e estimulam um ambiente 

educacional ativo e construtivo que facilitam e dinamizam o 

processo de ensino aprendizagem (SILVA, 2018). 

Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e aplicar 

jogos e vídeos prévios para a efetivação do aprendizado e 
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fixação dos conteúdos ministrados na disciplina de Imunologia 

no ensino remoto de 2020.2 e 2021.1 da UFPB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de ensino da 

disciplina de Imunologia da Universidade Federal da Paraíba e 

tem uma abordagem quantitativa visando avaliar a eficiência 

das ferramentas didáticas utilizadas nas monitorias nos 

períodos letivos 2020.2 e 2021.1 no curso de Enfermagem.  

Foram utilizados jogos, aplicados de maneira online, e o 

envio de vídeos curtos antes dos encontros síncronos da 

monitoria. Os materiais utilizados foram a plataforma Power 

Point, celular, computador, aplicativos - apps, whatsapp, e 

plataforma Google meet.  

Em relação aos jogos, dois foram desenvolvidos como 

projeto de monitoria (jogos “Quem sou eu” e “Jogo da 

inflamação”) e um terceiro já estava disponível em aplicativo 

intitulado como: Sistema del Complemento. Esses instrumentos 

didáticos foram colocados em prática no decorrer da monitoria.  

Para realizar aplicação do jogo “Sistema del 

complemento”, as Vias do Sistema Complemento foram 

explicadas em um slide dinâmico pelo monitor, durante o 

encontro síncrono. Durante esse processo, os discentes 

puderam montar as vias no aplicativo, ao mesmo tempo que o 

monitor explicava o assunto. Nesse contexto, os estudantes 

participaram ativamente do processo de ensino-aprendizagem.  

Para o desenvolvimento do Jogo “Quem sou eu”, os 

alunos receberam uma tabela que indicava o nome das células 

do sistema imune. Assim, os estudantes preencheram-na com 

suas classificações (Fagócito; Célula Apresentadora de 
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Antígeno; Linfócito; Célula Citotóxica; Célula que atua em 

alergias e contra helmintos), sua localização principal e por fim, 

com a função desses componentes celulares.  

Nesse processo, os estudantes anotaram as 

informações à medida que ocorreu a explicação através da 

apresentação de Slides pelo monitor durante o momento 

síncrono na Plataforma Google Meet. Ao final da explicação e 

preenchimento da tabela, cada discente escolheu uma das 

células para representá-la e apresentar suas características 

para os demais participantes da turma. Assim, os outros alunos 

precisaram identificar qual a célula que aquele estudante estava 

representando a partir das características faladas.  

No que tange ao “Jogo da inflamação”, trata-se de um 

jogo de tabuleiro e de cartas, cujas ações foram realizadas na 

plataforma Power Point e apresentadas para a turma. Para a 

realização da dinâmica, o monitor explicou o assunto de 

maneira expositiva em apresentação de Slides antes da 

aplicação do jogo propriamente dita e após a exposição do 

tema, os estudantes se dividiram em duas equipes, das quais, 

uma representou o Grupo dos patógenos e a outra, o Grupo dos 

leucócitos.  

Nesse processo, os “Patógenos” iniciaram a dinâmica e 

escolheram uma das cartas, numeradas de 1 a 8, cada carta 

continha duas possíveis ações a serem realizadas, ao mesmo 

tempo em que apresentavam o conteúdo. Portanto, o aluno 

particiva da dinâmica e revisava o assunto do tema proposto: 

Resposta inflamatória,  migração leucocitária e moléculas 

envolvidas.  

Assim, o grupo escolheu uma carta a cada jogada e o 

objetivo dos mesmos foi impedir que os leucócitos chegassem 

ao local da infecção. Importante citar que os patógenos 



ELABORAÇÃO DE JOGOS E VÍDEOS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO NA 
MONITORIA DE IMUNOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

39 
 

estavam em maior quantidade em relação aos leucócitos, no 

entanto, para que houvesse um equilíbrio no jogo, este grupo 

apresentou limite de jogadas: a cada ação escolhida em uma 

carta, um patógeno era eliminado no tabuleiro.  

O objetivo dos leucócitos, por sua vez, foi fazer com que 

pelo menos uma célula do sistema Imune chegasse ao local da 

infecção. Nesse sentido, após a primeira jogada dos patógenos, 

o grupo dos leucócitos escolhia uma carta, contendo, também, 

duas possíveis ações a serem escolhidas, cujo conteúdo 

também abordava o assunto ministrado, permitindo que o aluno 

pudesse relembrar e fixar o assunto visto. O objetivo final da 

dinâmica foi fazer com os alunos compreendessem o propósito 

da migração leucocitária, bem como, as etapas e as moléculas 

envolvidas nesse processo.  

No que diz respeito aos “Vídeos prévios”, tratam-se de 

vídeos curtos enviados antes dos momentos síncronos da 

monitoria através do aplicativo whatsapp. Os vídeos abordaram 

os assuntos: Introdução ao estudo de Imunologia, Imunidade 

Inata, Sistema Complemento, Imunoglobulinas, Complexo 

Principal de Hitocompatibilidade – MHC, Ativação de Linfócitos 

T, Hipersensibilidades e Transplantes.  

A elaboração dos vídeos foi feita através do Power Point, 

com modelos do site slidego.com e a edição se deu a partir de 

apps de edição de vídeos disponíveis na Apple Store, o tempo 

para elaboração de cada vídeo variou de 30min a 60min sendo 

que cada um possuiu duração entre 1min e 1min30s. Esses 

recursos abordaram os assunto de maneira geral e objetiva, 

contendo os conceitos principais do tema, tópicos a serem 

discutidos na monitoria e ainda, uma pergunta ao final para 

instigar a curiosidade e participação dos discentes.  
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Desse modo, ao início de cada monitoria, o estudante 

monitor questionou os discentes sobre o que eles já sabiam 

sobre aquele assunto, podendo falar sobre o vídeo prévio. O 

objetivo dessa dinâmica foi oferecer um conhecimento prévio 

aos discentes para que os mesmos conseguissem 

compreender melhor o assunto, bem como, participar, mais 

ativamente, do processo educativo.  

Os resultados das atividades desenvolvidas foram 

avaliados mediante a utilização de questionários na plataforma 

Google Forms, os quais foram analisados e apresentados em 

tabelas do Excel. A avaliação consistiu na aplicação de um 

questionário antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução 

das atividades. 

A amostra dos participantes do jogo “Quem sou eu” 

sofreu variações entre 16 e 12 estudantes no pré e pós teste, 

respectivamente. O “Jogo da inflamação” também sofreu 

variações entre 12 e 9 estudantes no pré e pós teste, pois nem 

todos os estudantes  enviaram suas respostas do pós-teste. 

Para normalizar a oscilação da amostra, foi considerado 

o valor percentual na análise dos dados, utilizando a 

porcentagem de N como sendo o número total de alunos. Após 

essa análise, foi observado a evolução na aprendizagem 

desses discentes, sendo reprentada pela diferença percentual 

entre o pré e o pós teste. O jogo Sistema del Complemento não 

sofreu avaliação, uma vez que não foi elaborado pelo monitor, 

mas apenas aplicado.  

Em relação aos vídeos prévios, dois foram avaliados com 

a aplicação de 3 questões, antes e após executar cada 

produção, as quais estavam relacionadas ao conteúdo dos 

vídeos. Foi realizado um cálculo de média para a obtenção dos 

resultados e a evolução na aprendizagem dos discentes foi 
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observada através da diferença de valores entre o pré e pós 

teste.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No jogo “Quem sou eu”, no qual os estudantes deviam 

associar as células do sistema imune às suas respectivas 

características, foi observado que a média de acertos no pré-

teste foi de 58%, já no pós-teste a porcentagem de acertos foi 

de 94%, indicando, portanto uma evolução de 36% na média de 

aprendizado dos estudantes e um resultado positivo da 

dinâmica (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Avaliação do uso do jogo Quem sou eu em 
monitorias da disciplina de Imunologia 

Questões 
Pré- teste 

N=16 
Pós-teste 

N=12 
Evolução 

(%) 

Questão 1. 
Eosinófilo 

7 (43,7%) 12 (100%) 56,3 

Questão 2. 
Linfócito B 

11 (68,7%) 12 (100%)  31,3 

Questão 3. 
Mastócito 

6 (37,5%) 11 (91,7%)  54,2 

Questão 4. 
Célula 
Dendrítica  

6 (50%) 10 (83,3%) 33,3 

Questão 5. 
Neutrófilo 

10 (62,5%) 11 (91,7%) 29,2 

Questão 6. 
Linfócito T 

10 (62,5%) 12 (100%) 37,5 

Questão 7. 
Macrófago 

11 (68,7%) 11 (91,7%) 23,0 

MÉDIA 9,29 (58%) 11,3 (94%) 36,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao Jogo da inflamação, foi aplicado um 

questionário de 3 perguntas na plataforma Google Forms sobre 
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as moléculas envolvidas na migração leucocitária/resposta 

inflamatória (Integrina, Selectina e Quimiocina).  

Houve uma média de 47,2% (5,67) de acertos no pré-

teste e 88,9% (8) de acertos no pós-teste, tendo, portanto, uma 

média de quase 42% na evolução do aprendizado dos 

discentes, mostrando um resultado positivo para a dinâmica 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Avaliação do uso do jogo Inflamação em monitorias 

da disciplina de Imunologia 

Questões 
Pré- teste 

N=12 
Pós-teste 

N=9 
Evolução 

% 

Questão 1.  6 (50%) 8 (88,9%) 38,9 

Questão 2.  6 (50%) 8 (88,9%) 38,9 

Questão 3.  5 (41,7%) 8 (88,9%) 47,2 

MÉDIA 5,6 (47,2%) 8 (88,9%) 41,6 

1 Marque a alternativa que corresponde as características e funções da INTEGRINA 

no processo de migração leucocitária. 

2 Marque a alternativa que corresponde as características e funções da SELECTINA 

no processo de migração leucocitária. 

3 Marque a alternativa que corresponde as características e funções da 

QUIMIOCINA no processo de migração leucocitária. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos vídeos prévios, houve uma evolução 

média de 20% no aprendizado dos discentes. A primeira 

questão obteve uma média de acertos de 50% (2,5) no pré-teste 

e 70% (3,5) no pós-teste. A segunda questão apresentou uma 

média de 80% de acertos no pré-teste para 100% no pós-teste, 

por fim, a terceira questão aumentou de 70% para 90% de 

acertos no pré e pós-teste, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Avaliação do uso de vídeos prévios em monitorias 
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da disciplina de Imunologia: média dos resultados 

Questões 
Pré- teste 

N=5 
Pós-teste 

N=5 
Evolução 

% 

Questão 1.  2,5 (50%) 3 (80%) 20 

Questão 2.  4 (80%) 5 (100%) 20 

Questão 3.  2,5 (70%) 4,5 (90%) 20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito a utilização de jogos, Avanço e Lima 

(2020) destacam as diferenças entre jogo de recreação, jogos 

educativos, jogo espontâneo e jogos didáticos.  

Os autores explicam que os jogos de recreação são 

atividades naturais realizadas em momentos de liberdade, já o 

jogo espontâneo apresenta intervenção institucional 

significativamente limitada e pode ser transformado em jogo 

educativo, cujo sentido expressa uma relação entre atividade 

lúdica e atividade pedagógica (AVANÇO; LIMA, 2020). 

Por conseguinte, os jogos didáticos são identificados 

como um conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito de 

instituições de educação e que buscam trajar os conteúdos 

disciplinares com uma roupagem lúdica (AVANÇO; LIMA, 

2020).  

O jogo didático difere dos educativos, pois a utilização 

desse está mais ligada a formação humana, funcionando como 

uma ponte para a vida real. Também há uma distância 

significativa entre jogos didáticos e os jogos espontâneos ou 

aleatórios pois os resultados da experiência dos jogos didáticos 

correspondem à obtenção de objetivos curriculares relativos a 

disciplina (AVANÇO; LIMA, 2020).   

 A partir desta análise, conclui-se que os jogos 

abordados neste trabalho, tratam-se de jogos didáticos, os 
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quais representam uma ferramenta metodológica 

enriquecedora para o processo de ensino e aprendizagem.  

Os resultados do presente trabalho corroboram com 

outros autores, os quais explicam que a utilização de jogos 

representa um facilitador do aprendizado, bem como, uma 

atividade que envolve interação e criatividade e ajuda a 

desenvolver laços entre os indivíduos ao mesmo tempo em que 

agrega conhecimento aos mesmos, tornando o aprendizado 

mais fácil e dinâmico (MORAES, 2018; BÜRGER, GHISLENI, 

2019).  

Estudando sobre o uso de jogos como uma proposta 

didático-pedagógica no ensino da administração, Moraes 

(2018) observou que estas dinâmicas despertam a curiosidade, 

o raciocínio lógico e instigam os conhecimentos adquiridos. 

Além disso, Silva (2018) identificou que os jogos são uma 

estratégia educativa adequada à didática do ensino superior, 

estando presente na categoria relativa aos métodos e técnicas 

coletivas que valorizam a interação social.  

Ademais, é importante citar que, nas disciplinas de 

formação científica, durante as etapas iniciais do curso, os 

estudantes vivenciam um processo de ensino baseado 

fundamentalmente na transmissão e recepção de 

conhecimentos já elaborados e que a abordagem da teoria, na 

forma que é realizada, contribui com a perpetuação do modelo 

de ensino tradicional. Assim, o uso de diferentes metodologias 

oportuniza uma aprendizagem mais efetiva (LEGEY, 2012; 

MORAES, 2018). 

A utilização de tecnologia (jogos eletrônicos), jogos 

manuais, músicas e grupos de discussão são exemplos de 

metodologias que colaboram para a fixação dos conteúdos e 
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auxiliam na assimilação do conhecimento (LEGEY, 2012; 

MORAES, 2018).  

Além dessas metodologias, a utilização de vídeos como 

um transmissor de conhecimentos prévios também pode ser um 

importante aliado ao processo educativo.  

Neuenfeldt, Schuck e Miorando (2020) perceberam que 

os estudantes realizam buscas, em páginas da internet, com ou 

sem vídeos, para auxiliar na aprendizagem dos conteúdos 

desenvolvidos em aula. Mas, em sua pesquisa, eles mostraram 

que as páginas com vídeos foram acessadas com mais 

frequência, 62% dos participantes consultavam essas páginas 

de uma a cinco vezes por semana. 

A palavra vídeo vem do latim e significa “eu vejo”. 

Atualmente, os vídeos possuem várias utilizações e em vários 

setores. Na educação, essas ferramentas podem ser utilizadas 

para comparar diferentes situações, explicar processos de difícil 

observação a olho nu, analisar uma situação concreta a 

dimensão teórico-empírica ou sintetizar um conceito (BAHIA; 

SILVA, 2017).  

Destarte, o vídeo tornou-se um meio de comunicação 

audiovisual muito utilizado em ambiente de sala de aula. No 

entanto, apenas a apresentação de um vídeo, não é uma 

ferramenta didática suficiente, mas ele deve ser integrado de 

forma adequada e coerente dentro da aplicação do assunto 

ministrado, podendo ser apresentado de diferentes formas 

(BAHIA; SILVA, 2017). 

Assim, o vídeo representa uma ferramenta educativa ou 

um recurso educativo flexível de grande adaptação à realidade. 

Este recurso também apresenta a possibilidade de chegar a 

todos os alunos permitindo-lhes uma melhoria das suas 

competências de aprendizagem ao nível cognitivo, afetivo, 
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motor e interpessoal (NEUENFELDT; SCHUCK; MIORANDO, 

2020). 

 Essa melhoria se dá, pois, para a maioria dos alunos, a 

interação com um meio audiovisual ativa os sentidos, em 

especial a visão, de forma a aumentar os níveis de 

concentração, bem como, aumentar os níveis de percepção e 

retenção da informação transmitida. Entretanto, as sensações 

que o vídeo pode transmitir aos alunos depende muito da forma 

como cada um deles interage com esse recurso 

(NEUENFELDT; SCHUCK; MIORANDO, 2020). 

Não foram encontrados trabalhos que mostrem, 

especificamente, a utilização de vídeos prévios como os 

apresentados neste artigo, entretanto, consta na literatura que 

a aquisição de conhecimentos prévios representa um 

instrumento importantíssimo no processo de ensino-

aprendizagem (PEREIRA; SILVA, 2018).  

Rosa e Galvão (2017) investigaram 3 fatores 

relacionados aos conhecimentos prévios: Reconhecimento de 

informações, esforço de link e análise dialógica. O 

reconhecimento de informação estava associado ao sentido do 

texto e o reconhecimento de link às tentativas realizadas para 

relacionar o texto aos conhecimentos prévios. Já a análise 

dialógica demonstrava a diferença na forma como os 

participantes se relacionaram com a informação apresentada 

nos textos.  

 Partindo desta análise, os autores demonstraram que 

indíviduos com conhecimentos prévios apresentavam mais 

tranquilidade e facilidade de estudo e, ainda, conseguiam 

realizar menos tentativas para o entendimento do assunto 

(ROSA; GALVÃO, 2017). 
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Além disso, estudando um texto com conhecimento 

prévio, os participantes conseguiram analisar e criticar as 

informações apresentadas, estabelecendo uma espécie de 

diálogo com o material, o que não ocorreu com os textos que 

os participantes não tinham esse pré-conhecimento (ROSA; 

GALVÃO, 2017). 

Assim, o trabalho revelou que o conhecimento prévio 

consolidado influi sobre o processo de estudo, afetando o 

reconhecimento de informações, a velocidade de estudo,  a  

capacidade  de  articulação   metacognitiva   dos   indivíduos   e   

a   postura   perante   o   processo   de   ensino (ROSA; GALVÃO, 

2017). 

Importante citar, que o trabalho de Rosa e Galvão (2019), 

apresenta a aquisição de conhecimentos prévios no decorrer de 

longos processos de estudo e não sendo realizado em período 

anterior à aula, entretanto, nota-se, no trabalho desses autores, 

a importância da aquisição de conhecimentos prévios antes de 

se ter contato com um assunto propriamente dito.  

Dessa forma, suas análises contribuem para este projeto 

pois a partir dos resultados encontrados, foi observado que os 

estudantes puderam adquirir conhecimentos prévios, uma vez 

que houve uma evolução signignitivativa do aprendizado após 

o contato com os vídeos.  

Além disso, a aquisição de conhecimentos prévios 

também é um fator presente nas metodologias ativas, 

especificamente no método Peer Instruction (PI), uma vez que 

a leitura prévia representa a primeira etapa deste método de 

aprendizagem (DUMONT; CARVALHO; NEVES, 2016; KRUG; 

KRUG, 2020).  

O Peer Instruction foi desenvolvido na Universidade de 

Harvard (EUA),  pelo professor Eric Mazur. Sua criação se 
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baseou nas pedagogias centradas nos aprendizes (Learner-

Centered Teaching), nas quais o estudante possui papel central 

no processo de aprendizagem (KRUG; KRUG, 2020) 

A sigla é traduzida para o português como “Instrução 

pelos pares” ou “Instrução pelos colegas” e o método é  

trabalhado em uma série de etapas, sendo que cada uma delas 

apresenta um propósito específico. O propósito da leitura prévia 

é proporcionar um maior entendimento da temática da aula e 

alavancar as discussões, através da aquisição de 

conhecimentos prévios (DUMONT; CARVALHO; NEVES, 2016; 

KRUG; KRUG, 2020).  

A leitura prévia do conteúdo promove a discussão em 

sala pois o aluno forma “subsunçores” em sua mente, que são 

estruturas cognitivas, conceitos precursores, que permitem a 

construção de significados novos adquiridos (DUMONT; 

CARVALHO; NEVES, 2016; KRUG; KRUG, 2020).  

Ademais, se o material é problematizado, 

contextualizado, desperta interesse no aluno ou faz parte do 

seu dia-a-dia ou é um questionamento atual, o aluno se torna 

mais propicio a aprender porque o material se torna mais 

significativo (DUMONT; CARVALHO; NEVES, 2016; KRUG; 

KRUG, 2020). 

Nesse sentido, os vídeos prévios apresentados nesse 

trabalho estão em paralelo a leitura prévia, uma vez que 

oferecem conhecimentos gerais aos estudantes antes da 

exposição do assunto em si.  

 

CONCLUSÕES 
  

A utilização de jogos nas monitorias proporcionou aos 

discentes uma melhor fixação e memorização dos conteúdos, 
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mostrando-se como um instrumento  didático enriquecedor. Os 

vídeos curtos, enviados antes das monitorias, por sua vez, 

contribuíram para que os estudantes pudessem analisar 

brevemente o assunto tratado e adquirir um conhecimento geral 

dos assuntos, facilitando, assim, a aprendizagem desses 

discentes. As atividades realizadas colaboraram, ainda, para 

propiciar uma maior atenção e engajamento dos estudantes, 

tornando-os participantes ativos no processo educativo.  
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RESUMO: A Língua Brasileira de Sinais (libras) por ser 
considerada como segunda língua oficial do país, deveria ter 
presença mais intensa em todos os âmbitos sociais, abarcando 
e dando suporte para todos os mudos e surdos que utilizam 
dessa linguagem para se comunicar. Entretanto, por mais que 
a LIBRAS tenha se desenvolvido bastante e conseguido 
mostrar sua importância, ainda não é o suficiente, levando em 
consideração que muitos estabelecimentos públicos e privados 
não contam com a presença de profissionais que possam 
recepcionar e dar o suporte necessário ao deficiente auditivo. É 
visível que esse impasse muitas vezes se dar pela falta de 
oportunidades de ter o contato com a Língua durante o período 
de graduação. Portanto, esse trabalho quali-quantitativo por 
métodos monográficos e estatísticos, tem como principal 
objetivo fazer um levantamento de algumas universidades de 
caráter público e privado da cidade de Natal no estado do Rio 
Grande do Norte, avaliando a grade curricular dos cursos de 
Medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina e ciências 
biológicas (licenciatura e bacharelado), observando 
principalmente se há a disciplina de Língua Brasileira de sinais, 
e como ela está sendo aplicada aos estudantes universitários, 
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se é por meio de disciplina obrigatória ou optativa. Porfim, as 
seguintes conclusões em relação a qualidade dessas 
disciplinas em cada instituição por meio das cargas horárias e 
ementas de cada disciplina.  
PALAVRAS-CHAVES: Libras, disciplina de libras, profissionais 

da saúde, surdos.  

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais (libras) 

passou a ser considerada, segundo a Lei 10.436 a língua oficial 

das comunidades surdas brasileiras, tornando-se reconhecida 

atualmente como segunda língua oficial do país. Por ser uma 

linguagem abrangente e de extrema importância em meio 

social, a LIBRAS deveria ter presença mais intensa em todos 

os âmbitos sociais, abarcando e dando suporte para todos os 

surdos que utilizam dessa linguagem para se comunicar. 

Porém, é visível que muitos estabelecimentos mesmo em plena 

contemporaneidade ainda não contam com profissionais 

capacitados que possam recepcionar e dar o suporte 

necessário ao deficiente. Por isso, é preciso que haja uma 

formação/capacitação acadêmica e profissional sobre LIBRAS, 

pois são ausências e lacunas como essas que tornam os 

espaços públicos e privados com pouquíssima qualidade de 

inclusão.    

O sujeito surdo, portanto, apesar de brasileiro, encontra-

se na fronteira entre a cultura de uma maioria e a cultura surda, 

marcada pelo uso das libras, afinal, as manifestações culturais 

dessa comunidade só adquirem significação por estarem em 

contato direto com culturas outras, dos não surdos (LACERDA; 

SANTOS; MARTINS, 2019, p. 246.  
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Portanto, é notável o desgaste que a comunidade surda 

sofre tentando se comunicar com pessoas que fazem parte do 

seu ciclo social, mas que, porém, são desprovidas de 

oportunidades voltadas para o aprendizado da língua brasileira 

de sinais. Desse modo, ações simples do dia-a-dia tornam-se 

um tremendo desafio para as pessoas surdas.  

Muitos profissionais da área da saúde ao se depararem 

com pacientes surdos não conseguem ter uma boa 

comunicação com os mesmos, pelo fato de não utilizarem a 

mesma linguagem, sendo necessário algumas vezes que o 

paciente vá acompanhado de algum parente, dificultando a 

troca de interação entre profissional-paciente, impossibilitando 

o profissional de realizar seus trabalhos com tanta precisão. Por 

essas e muitas outras situações é de extrema importância que 

os profissionais tenham contato com a Língua Brasileira de 

sinais em alguma fase de suas graduações, para que e tornem 

profissionais preparados para atender a toda a comunidade 

com extrema coesão e profissionalismo.    

Sabendo da necessidade do ensino de Libras nos cursos 

de graduações no ano de 2005, o decreto 5.625 estabeleceu 

um prazo de 10 anos para que as instituições de ensino superior 

provessem em outras exigências o ensino de libras como 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciaturas e 

fonoaudiologia. Entretanto, assim como os estudantes da 

licenciatura que irão trabalhar com a educação necessitam 

dessa disciplina em sua grade curricular para complementar 

seu nível de profissionalismo, os discentes da área da saúde 

retêm a mesma responsabilidade, pois precisam desse suporte 

de ensino para se tornarem profissionais completamente 

capacitados.  



JÚRI SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
DO ABORTAMENTO: EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ENFERMAGEM 

54 
 

O presente trabalho tende fazer um levantamento quali-

quantitativo entre quatro universalidades da cidade de Natal, 

RN avaliando a grade curricular dos cursos de Medicina, 

fisioterapia, enfermagem, biomedicina e Ciências biológicas 

(licenciatura e bacharelado). Dentre as quatro instituições, duas 

são de caráter público e duas de caráter privado, possibilitando 

a avaliação mais abrangente através da comparação entre os 

níveis, exigências e disponibilidade do ensino de Libras. As 

universidades públicas escolhidas no estudo foram a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e a 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. Já as 

instituições de nível superior de conceito privado foram 

nomeadas como “Instituição de ensino superior A” e “Instituição 

de ensino superior B”, por se tratar de estabelecimentos 

particulares, sob a ótica ética, não é possível expor o real nome 

das universidades nessa dimensão.  

 Os levantamentos do estudo foram obtidos através dos 

portais das próprias universidades e as técnicas de avaliação 

foram a partir das grades curriculares dos cursos avaliadas de 

tal forma a distinguir entre disciplinas obrigatórias e as 

disciplinas optativas. 

 

METODOLOGIA   

 

A Pesquisa bibliográfica é um meio de formação por 

excelência, constituindo em procedimento básico para estudos 

acadêmicos pelos quis se busca o domínio do estudo da arte 

sobre determinado tema (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

Entende-se com isso que, a pesquisa bibliográfica faz parte de 

qualquer estudo, como alicerce proporcionando informações 

anteriores já extraídas do assunto em pauta. 
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Portanto, para o desenvolvimento do presente trabalho, 

foram primeiramente realizadas pesquisas bibliográficas e 

revisões de literatura a respeito da língua brasileira de sinais na 

formação dos profissionais da saúde. As informações e 

conceitos coletados serviram para a contextualização e 

atualização do presente tema abordado.    

O segundo procedimento foi fazer a coleta de dados em 

relação a disciplina de Libras nos cursos de medicina, 

fisioterapia, enfermagem, biomedicina e ciências biológicas 

(licenciatura e bacharelado). Para esse procedimento foi 

necessário entrar nos sites e oficiais das universidades e avaliar 

a grade curricular de cada curso, observando exclusivamente a 

presença da disciplina de libras com disponibilidade obrigatória 

ou optativa. 

Para complemento de informações no trabalho, foi 

acrescentado uma pesquisa a qual remete a busca pelas 

ementas da disciplina de LIBRAS em cada instituição de ensino 

escolhida. Sendo elas, a Universidade Federal do Rio grande 

do Norte (UFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN) as universidades públicas. E as privadas 

“Instituição de ensino superior A” e “Instituição de ensino 

superior B”.   

Através dessa coleta de dados e informações, pode-se 

conceituar o trabalho como uma pesquisa quali-quantitativa por 

métodos monográficos e estatísticos. Levando em 

consideração que é qualificada pelo estudo em profundidade de 

condições de instituições e grupos específicos, como também 

faz comparações entre os dados coletados para obter 

generalizações mais amplas. 

Os dados coletados foram obtidos exclusivamente 

através de pesquisas realizadas nos portais e sites oficiais das 
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próprias instituições, sendo eles de caráter aberto para 

qualquer público, ou seja, não necessariamente precisa ser 

aluno ou docente da instituição para ter acesso a informações 

do tipo: grade curricular disciplinas e ementas. Infelizmente, por 

meio desse método não foi possível identificar a ementa da 

“instituição de ensino superior B”, pois o portal da universidade 

não apresenta disponibilidade de tal informação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após as pesquisas realizadas e das revisões de literatura 

referente ao tema, foi possível um levanto e retirar conclusões 

sobre o ensino da língua brasileira de sinais (Libras) durante o 

período de formação profissional dos alunos da área da saúde. 

Para isso criamos primeiramente uma tabela apresentando as 

ementas de cada disciplinas de LIBRAS ofertadas em cada 

instituição.  

 

EMENTAS INSTITUCIONAIS DAS DISCIPLINAS DE 

LIBRAS 

UNIVERSIDADES DE CARÁCTER PRIVADO 

INSTITUIÇÃO EMENTA C. H. 

UERN - Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte 

Libras em 

contexto. Estudo 

das modalidades 

visual e gestual 

da comunidade 

das pessoas 

surdas. 

60H 
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Gramática de 

uso. 

UFRN – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte 

Conteúdos gerais 

para a 

comunicação 

básica com 

surdos utilizando 

a língua da 

modalidade visual 

e gestual da 

comunidade 

surda, a Língua 

Brasileira de 

Sinais (Libras), 

voltados para a 

prática docente 

na escola. 

Noções básicas 

aspectos 

históricos, 

culturais do 

sujeito surdo e 

seus reflexos na 

atuação do 

professor do 

ensino 

fundamental e 

médio. 

60H 
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Legislação 

relacionada a 

especificidades 

do sujeito surdo e 

à sua 

escolarização. 

TABELA  1 

 

EMENTAS INSTITUCIONAIS DAS DISCIPLINAS DE 

LIBRAS 

INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR DE CARATER 

PRIVADO 

UNIVERSIDADES EMENTA C. 

H. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR A 

Estudos de 

conceitos, cultura e 

relação histórica da 

surdez com a língua de 

sinais. Discute noções 

linguísticas de libras: 

parâmetros, 

classificadores e 

intensificadores no 

discurso. Examina a 

legislação e a relação 

com a educação de 

surdos. Enfoca a 

estrutura gramatical da 

língua de sinais e os 

88H 
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aspectos culturais do 

cotidiano das pessoas 

surdas. 

INSTITUIÇAO DE ENSINO 

SUPERIOR B -    - 

TABELA  2 

 

Através dos dados obtidos pós leitura das ementas, fica 

claro que por mais que as disciplinas sejam ofertadas a todos 

estudantes da área da saúde por meio de disciplina optativa, a 

estrutura do conteúdo da disciplina se encontra totalmente 

voltada ao público dos licenciados. No exemplo da ementa da 

UFRN, encontramos uma gama de conteúdos e práticas 

voltadas para a docência, priorizando apenas os estudantes da 

área da educação, não enfatizando os outros locais de 

atuações dos demais profissionais, como por exemplo os da 

saúde.  

Por outro lado, podemos perceber que segundo a 

ementa da “Instituição de ensino privado A”, a disciplina já tem 
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uma abrangência maior, alcançando novos horizontes, não 

limitando o aluno apenas a praticas docentes. Por meio dessa 

dimensão de conteúdo, nota-se que a disciplina se encontra 

mais receptível para abarcar alunos da área da saúde, não 

tendo um foco voltado apenas para a educação de nível infantil, 

fundamental e médio, mas sim, englobando todas as demais 

áreas profissionais.  

É importante salientar que todas as universidades 

dispõem dessa disciplina na grade curricular do aluno. 

Entretanto, o foco dessa pesquisa é saber se oferecida aos 

cursos da saúde e de que maneira ela vem a ser aplicada ao 

discente, se é de caráter obrigatório ou optativo. Portanto, 

criamos uma tabela para cada universidade e inserimos os 

cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina e 

ciências biológicas (licenciatura e bacharel), apresentando a 

disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 

obrigatória ou optativas.  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CURSOS 

DISCIPLINA DE 

LIBRAS 

OPTATIVA OBRIGATÓRIA 

MEDICINA X  

FISIOTERAPIA - - 

ENFERMAGEM X  

BIOMEDICINA X  

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

LICENCIATURA  X 

BACHARELADO X  

TABELA  1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DISCIPLINA DE LIBRAS 
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CURSOS 

OPTATIVA OBRIGATÓRIA 

MEDICINA X  

FISIOTERAPIA X  

ENFERMAGEM X  

BIOMEDICINA X  

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

LICENCIATURA  X 

BACHARELADO X  

TABELA  2 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR A 

CURSOS  

DISCIPLINA DE 

LIBRAS 

OPTATIVA OBRIGATÓRIA 

MEDICINA  X  

FISIOTERAPIA X  

ENFERMAGEM  X  

BIOMEDICINA  X  

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS  

LICENCIATURA   X 

BACHARELADO  X  

TABELA  3 

 

INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR B 

CURSOS 

DISCIPLINA DE LIBRAS 

OPTATIVA OBRIGATÓRIA 

MEDICINA X  

FISIOTERAPIA X  

ENFERMAGEM X  

BIOMEDICINA X  

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

LICENCIATURA  X 

BACHARELADO X  

TABELA  4 
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Primeiramente é muito perceptível que dentre todas as 

universidades, tanto publicas como privadas que foram 

revisadas e avaliadas nesse estudo, nenhuma disponibilizou a 

disciplina de Libras de maneira obrigatória aos cinco cursos da 

saúde, com exceção do curso de ciências biológicas 

modalidade licenciatura, que por sob Lei tem obrigação de estar 

presente nas grades curriculares.  

Dessa maneira realça-se a fragilidade e falta de preparo 

por parte dos profissionais da saúde quando se trata de atender 

um paciente deficiente auditivo. Esse impasse se dar 

principalmente pela falta de contato com a libras durante a 

formação acadêmica do profissional.   Nesse estudo foi possível 

também avaliar que a carga horária da disciplina de LIBRAS na 

instituição privada foi mais extensa que as das universidades 

públicas, não necessariamente jugando como melhor/pior ou 

eficaz/ineficaz, mas apenas apresentando a maior quantidade 

de encontro para se estudar sobre a língua brasileira de sinais.  

O curso de fisioterapia não é ofertado na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte, por esse motivo não foi 

possível assinar na “tabela 3” o seu dispor da disciplina de 

Língua brasileira de sinais. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, a elaboração desse trabalho foi extremante 

necessário para realçar que, em suma, os grandes impasses 

que os surdos sofrem dentro dos ambientes de cuidados a 

saúde, muitos deles, são desencadeados pela falta de contato 

por parte dos profissionais e alunos dos cursos da saúde com 

a língua brasileira de sinais. Para isso, foi visto que nenhuma 

universidade do estado do Rio Grande do Norte que foi avaliada 

por esse estudo disponibiliza a disciplina de Libras em formato 
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obrigatório para os cursos da saúde escolhidos (medicina, 

fisioterapia, enfermagem, biomedicina e ciências biológicas – 

licenciatura e bacharelado.  

 Subjetivamente, a presente pesquisa foi de grande valia 

para compreensão da necessidade de se trabalhar com a língua 

brasileira de sinais dentro dos campos universitários, não 

apenas nos setores da educação, mas também nos dá saúde 

em geral. Por certo que atualmente, as situações de 

atendimento aos surdos em estabelecimentos de cuidados à 

saúde estão precárias, não alcançando na maioria das vezes 

realizar os procedimentos com tanta precisão e eficácia. 
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RESUMO:  Com a COVID-19, a forma de fazer e pensar a 
educação mediada por contextos diversos emergiu de forma 
desafiadora. A nova realidade educacional se evidencia pelo 
aumento das desigualdades e pela exclusão educacional, 
exigindo profissionais da educação e saúde preparados e 
comprometidos com seu papel de agente público. Objetivo: 
Contribuir com a discussão sobre a formação dos profissionais 
de educação e saúde e o uso de metodologias ativas no 
contexto da Educação Permanente em Saúde, visando a 
promoção de espaços de práticas didático-pedagógicas 
reflexivas e libertadoras. Método: Trata-se de uma síntese 
crítica-reflexiva, participativa e exploratória, acerca de dois 
trabalhos de campo (Violência e Percepções dos Professores 
durante a Pandemia) e de uma revisão integrativa (Uso de 
Metodologias Ativas). Resultados: As escolas se 
apresentaram tanto como um espaço de violência, como 
promotora de cultura de paz; Os professores se viram imersos 
em um verdadeiro deserto digital, tiveram que enfrentar as telas 
dos computadores muitas vezes sem rostos, câmeras 
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desligadas e a ausência da ausência; A exploração e 
experimentação científica de novos conceitos e construtos 
teóricos serviram de pilar para a estruturação da Metodologia 
Articuladora. Conclusão: Torna-se necessário o uso de novas 
abordagens metodológicas reflexivas e que contemplem a 
dimensão humana e os princípios da Educação Permanente em 
Saúde. 
Palavras-chave: Educação. Saúde. Metodologia. Educação 

Permanente . COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO  
 
O papel do Professor é essencial no ato de educar, 
no entanto, é necessário desenvolver uma razão 
sensível (MAFFESOLI, 2014) para uma prática 
mais humanizada. 

O presente Capítulo é uma síntese crítica-reflexiva, no 

idioma Português, de dois trabalhos exploratórios de campo e 

uma revisão integrativa, realizados entre o ano de 2019-2021, 

que culminou na elaboração de uma metodologia denominada, 

Metodologia Articuladora (MA), estruturada de forma a abarcar 

dimensões de educação e saúde. 

A pandemia da COVID-19 impactou o mundo com 

perdas, mudanças e aprendizados, a forma de fazer e pensar a 

educação mediada pelas tecnologias digitais emergiu de forma 

repentina. O isolamento social tem afetado claramente nossa 

capacidade de planejar o futuro e de pensar em novas 

aspirações. No contexto educacional, a situação exige atenção, 

visto que o momento requer capacidade de colaboração e 

partilha (MORGADO, 2020). 

 Além disso, Morin (2020) alerta para importância da 

educação no mundo pandêmico e pós-pandêmico, onde a 

educação seja o motor e o principal dispositivo para lidar com 

angústias e incertezas de crianças e jovens, tão fortemente 



OLHARES E ABORDAGENS METODOLÓGICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

67 
 

emergidas com a pandemia. Ao mesmo tempo, esse autor 

aponta para a necessidade de uma nova ordem educacional, 

um novo dom, onde a educação seja o motor e o principal 

dispositivo para lidar com angústias e incertezas. 
Antes, a gente achava que existia um progresso 
certo e agora o futuro é uma angústia. Por isso, 
suportar, enfrentar a incerteza é não naufragar na 
angústia, saber que é preciso, de certa forma, 
participar com o outro, de algo em comum, porque 
a única resposta aos que têm a angústia de morrer 
é o amor e a vida em comum (MORIN, Fronteiras 
do Pensamento, 2020).  

Freire (2014) defende uma educação que busca desvelar 

a realidade e formar consciências críticas, como caminho para 

a emancipação dos oprimidos.  
É preciso que tenhamos na resistência que nos 
preserva vivos, na compreensão do futuro como 
problemas e na vocação para o ser mais como 
expressão da natureza humana em processo de 
estar sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e 
não para a nossa resignação em face das ofensas 
que nos destroem o ser. Não é na resignação mas 
na rebeldia em face das injustiças que nos 
reafirmamos. (FREIRE, 2014, p. 31). 

Nesta perspectiva, vislumbramos a necessidade para 

que os processos de formação dos professores e dos 

profissionais de saúde devem ser um compromisso ético, 

estético e político dos governos e da sociedade, e devem ser 

pautados na indissociabilidade entre formação, gestão, 

cuidado, participação (CECCIM;  FEUERWERKER, 2004), bem 

como, nos preceitos da interculturalidade, intersetorialidade, 

inclusão, internacionalização do conhecimento e do projeto 

político educacional da escola (MOURA-VIEIRA, HOEFEL & 

COLLADO, 2021). 

O objetivo dessa síntese crítica-reflexiva é contribuir com 

a discussão sobre a formação dos profissionais de educação e 
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saúde e o uso de metodologias ativas no contexto da Educação 

Permanente em Saúde, visando a promoção de espaços de 

práticas didático-pedagógicas reflexivas e libertadoras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma síntese crítica-reflexiva, participativa e 

exploratória, acerca de dois trabalhos de campo e uma revisão 

integrativa, realizados como parte de um doutorado da principal 

autora, em regime de cotutela, entre a Universidade de Valencia 

- Espanha e a Universidade de Brasília - Brasil. 

Segundo Matos (2021), a síntese busca discutir e 

compreender as principais ideias, questões e resultados 

apresentados em um artigo, tese, narrativa, etc. Deste modo, a 

síntese busca integrar interações teórico-práticas para uma 

documentação e discussão das principais ideias apresentadas 

em um texto. 

Etimologicamente, a palavra síntese é de origem grega 

(Do Grego antigo σύνθεσις, sýnthesis), e significa “composição 

ou união de dois ou mais elementos". Portanto, em uma síntese 

de textos acadêmicos, busca-se unir ou compor 

ideias/argumentos/diálogos, de forma crítico-reflexiva, para se 

chegar a um consenso teórico com a literatura científica. 

Segundo Ockenburg e Colaboradores (2019), diferentes 

informações ou fontes podem ser integradas em uma síntese, 

de forma que essas informações possam se contradizer ou se 

complementarem. 

Além disso, é importante ressaltar, que as sínteses 

requerem uma ampla capacidade cognitiva, lógica, crítica e 

reflexiva do autor, uma vez que o mesmo tem como missão 

selecionar e organizar as principais informações para a 

elaboração de um texto inédito (KLEIN; BOSCOLO, 2016).  
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Nessa perspectiva, apresentamos, em uma linha 

histórica-metodológica, as inquietações dos autores, em torno 

de algumas questões de pesquisa, que motivaram a elaboração 

desta síntese. Tais questões são apresentadas a seguir: Como 

os governos da Espanha e do Brasil abordaram a educação no 

contexto da COVID-19? Os professores se sentem preparados 

para enfrentar esse novo contexto educacional do entorno 

digital? Qual o papel da escola na identificação de violências 

para a promoção de cultura de paz, neste espaço escolar? Qual 

o papel das metodologias ativas no processo de formação de 

estudantes, professores e profissionais da saúde? Quais 

aspectos da Metodologia Articuladora podem favorecer a 

implementação dos princípios de Educação Permanente em 

Saúde (Gestão, Formação, Serviço, Participação Social)?  

O processo de investigação científica, proporcionado por 

estes trabalhos, resultou na elaboração da Metodologia 

Articuladora (MA), como um importante dispositivo nos 

processos de formação de professores e profissionais da 

saúde, uma vez que ela busca compreender o processo de 

ensino-aprendizagem, considerando o homem em sua total 

essência. 

Na sessão de Resultados e Discussão, será 

apresentada, em formato de síntese crítico-reflexiva, 

separadamente para cada trabalho, uma breve introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Na Introdução será apresentado 

a metodologia utilizada e os principais resultados. No 

desenvolvimento serão discutidos os principais achados com a 

literatura atual, e por fim, na conclusão serão apresentadas as 

principais conclusões dos autores.  

O primeiro trabalho buscou desenvolver processos de 

formação no contexto da Educação Permanente em Saúde 

(EPS), com professores e estudantes. Utilizou-se a Metodologia 
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de Análises de Imagens em oficinas participativas (MOURA-

VIEIRA, ALVES-HOPF, e HOEFEL, 2021a). O segundo 

trabalho buscou conhecer as percepções dos professores da 

educação básica da Espanha e do Brasil, sobre o impacto da 

COVID-19 na educação, bem como os efeitos da COVID-19 na 

prática diária destes, e a importância de processos de formação 

continuada/permanente para o trabalho docente. Foi utilizada 

entrevistas semiestruturadas para posterior análise de 

conteúdo (MOURA-VIEIRA, HOEFEL e COLLADO, 2021b), e o 

terceiro trabalho caracterizou-se como uma revisão integrativa, 

acerca do uso das metodologias ativas, em tempos de 

pandemia. Neste trabalho, foi apresentado o construto teórico-

conceitual da Metodologia Articuladora em interação com os 

princípios da Educação Permanente em Saúde, como 

estratégia potencial na formação continuada/permanente de 

profissionais da educação e saúde (MOURA-VIEIRA, ALVES-

HOPF, COLLADO e HOEFEL, 2021c). 

Na sessão Conclusão, as principais recomendações 

serão apresentadas, por meio de uma discussão crítico-

reflexiva com as questões de pesquisa e a literatura atual, de 

forma a motivar a elaboração de trabalhos futuros e a promover 

um conhecimento transdisciplinar. Pois o conhecimento 

transdisciplinar é primordial nas comunicações científicas, 

principalmente, quando essas comunicações envolvem as 

interações humanas recheadas de complexidade e incertezas 

no ato de ensinar e aprender. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Germinando Saúde Mental no Espaço Educacional 

 

O artigo “Articulating Methodology: Germinating mental 

health in the educational space in pandemic times”, publicado 

no International Journal of Development Research em 2021, 

aborda a complexidade da qual o mundo se encontra em 

decorrência da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, 

revelando que além das necessidades funcionais, 

necessitamos de apoio emocional. Além disso, esse trabalho 

traz para a cena a educação como um dos setores que exige 

atenção, visto o aumento da violência durante o isolamento 

social com a atual pandemia e revela a necessidade de 

promover a saúde mental dos professores e estudantes dada a 

complexidade que envolve o trabalho docente. 

O Objetivo do artigo foi desenvolver processos 

formativos no contexto da Educação Permanente em Saúde, na 

perspectiva da transversalidade do processo saúde-doença, 

visando potencializar os saberes, autoestima, motivação e 

promoção à saúde de professores e estudantes. 

Foi utilizado a Metodologia de Análise de Imagens nas 

oficinas com professores e estudantes, em uma escola em 

Brasília - Brasil, e a partir desta e da práxis das autoras foi 

desenvolvida a Metodologia Articuladora, pautada em 

dispositivos pedagógicos-dialógicos, intercultural, intersetorial, 

princípios da EPS e neurociência cognitiva. 

No decorrer das oficinas foram exploradas as 

potencialidades e fragilidades de professores/as e estudantes 

para a prevenção da violência e promoção da cultura de paz 

nos espaços escolares, estas incorporadas de crenças, 

adoecimento e diversidades de saberes e encantos. As 
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atividades foram desenvolvidas em duas etapas: 1. Com 

professores (Mapa da Violência; Uso de imagens e Pactuação 

e Planejamento), e 2. Com os estudantes (Apresentação 

Sociodemográfica, Percepções e Sonhos;  Mapa de Afetos e 

Emoções; Uso de Imagens e Construção de Escola dos 

Sonhos). 

Nesse estudo observamos elementos importantes nos 

relatos dos participantes acerca da violência nos espaços 

escolares, de lazeres, e de moradias. Além disso, as 

proposições dos professores e estudantes foram mapeadas, 

com o objetivo de pactuar e desenvolver ações para a 

prevenção da violência e promoção da cultura de paz nos 

espaços escolares. Nos diálogos estabelecidos entre os 

participantes, foi possível identificar sugestões trazidas pelos 

estudantes para a construção de uma Escola dos Sonhos. 

Em contexto geral, foi observado que na percepção dos 

estudantes, a escola é vista tanto como espaço de relação 

afetiva, como de violência. Foi encontrado diferentes 

dimensões de violência que se manifestaram em vários 

espaços, dentre eles o escolar.  

Segundo Henry (2000), a violência quando é apenas 

definida como o uso da força em direção ao outro, resultando 

apenas em danos físicos, ela omite alguns elementos críticos, 

chamado por ele de prejuízos. Esses prejuízos não incluem a 

dor emocional e psicológica, tende a se concentrar no 

interpessoal visível e interacionista, ignorando a violência dos 

processos sociais/sistêmicos, e excluindo a violência simbólica 

de dominação. 

Nos achados, também foi revelado, que mesmo antes da 

Pandemia, a violência vem impactando as estruturas políticas, 

econômicas e sociais no Brasil, conforme  reafirmado em 

alguns relatos dos participantes, “Quando o mundo inteiro se 
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une para o desarmamento  e uma cultura de paz, o Brasil vem 

com essa falácia, de legalização de uso de armas (Participante 

H)”, e “A militarização na escola é outra coisa, não dá para 

aceitar (Participante I)”. 

Para reverter esse quadro, consideramos primordial um 

trabalho amplo em esfera Federal, Estadual e Municipal, que 

contemplem as mais diversas dimensões. Visto que, as 

instâncias governamentais e o trabalho cooperativo têm um 

papel essencial no sentido de fomentar a implementação das 

legislações que apoiem os direitos humanos nas escolas para 

a aprendizagem sustentável e o desenvolvimento nacional. 

O estudo também mostrou que a aplicabilidade das 

Metodologias de Imagem e Articuladora podem ser dispositivos 

de Educação Permanente em Saúde voltados para a formação 

de professores, de forma a impactar a prática dos professores 

para o desenvolvimento de escolas/espaços saudáveis, de 

trocas de saberes e afetos, motivação pessoal e coletiva, 

criando laços entre gestores, profissionais e ambiente social, 

via competências adquiridas e inteligência amorosa.  

Os afetos e emoções de estudantes e professores é um 

campo que deve ser explorado, pois, a identificação de afetos 

e emoções que estão relacionados ao crescimento pessoal e 

profissional fornecerá subsídios suficientes para uma 

compreensão mais profunda do indivíduo. 

Assim, reafirmamos que é necessário processos de 

formação permanente voltados para os professores, para o 

empoderamento e para o desenvolvimento de uma razão 

sensível (MAFFESOLI,1987) e amorosa, pautada pela 

indissociabilidade entre formação, gestão, atenção e 

participação, em diálogo com as novas necessidades 

apresentadas durante e pós-pandemia, por meio de um 
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processo político e social de desacomodação e 

questionamentos. 

 

Deserto Digital: Repercussões da COVID-19 na Educação 

(Espanha e Brasil) 

 

O Artigo denominado “El desierto digital”: repercusiones de la 

COVID-19 en la Educación en España y Brasil”, foi escrito no 

auge da pandemia e publicado na Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, em 2021. Este 

trabalho de campo abriu um leque de possibilidades para a 

internacionalização do conhecimento.  

O objetivo do trabalho foi buscar conhecer a percepção 

de professores da educação básica da Espanha e do Brasil, 

sobre as repercussões da COVID-19 na educação e na prática 

diária destes professores. Trata-se de um trabalho de campo 

exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. Foi utilizado 

como instrumento de pesquisa entrevistas individuais 

semiestruturadas, aplicadas a 12 professores da educação 

básica do Brasil e da Espanha. 

O trabalho abordou o impacto que a pandemia está 

causando no setor educacional do Brasil e da Espanha, ele faz 

uma análise das medidas de combate a COVID-19 adotadas 

pelos governos de ambos os países, a qual ocorreu de forma 

bastante distinta. Espanha adotou uma série de medidas, em 

âmbito nacional, com o objetivo de proteger a saúde e a 

segurança dos cidadãos, e conter o avanço da doença e 

fortalecer o sistema público de saúde.  

Entre elas, a suspensão das aulas presenciais nas 

primeiras medidas de isolamento social. Quando houve o 

retorno das aulas presenciais no ano letivo 2020/2021, iniciado 

em setembro de 2020, as aulas começaram com medidas 

https://revistas.um.es/reifop/announcement/view/1141
https://revistas.um.es/reifop/announcement/view/1141
https://revistas.um.es/reifop/announcement/view/1141
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restritivas que tornaram a prática educativa mais desafiadora, 

tais como: distância mínima, uso de máscaras, revezamento de 

turmas, medidas de higiene que incluem limpeza/higienização 

da sala de aula duas vezes no turno escolar e lavagem de 

mãos, entre outros. Além disso, discorre sobre a forma de fazer 

e pensar a educação mediada pelas tecnologias digitais, que 

surgiu com uma força repentina e nunca experimentada, como 

ocorreu, no ano de 2020. 

No Brasil, ao contrário da Espanha, o Governo Federal 

não adotou uma diretriz consistente para diminuir a curva da 

epidemia e proteger a saúde e a segurança dos cidadãos e 

mesmo em relação às atividades escolares. O presidente Jair 

Bolsonaro reafirmou sua política neoliberal no contexto da 

pandemia e relativizou a ameaça do vírus, criticou as medidas 

de confinamento social e sempre defendeu a manutenção de 

todas as atividades econômicas e sociais, inclusive, das 

escolas, sem adotar nenhum plano nacional de combate a 

COVID-19. 

Os resultados evidenciaram que, por um lado, a 

educação se tornou mais complexa, novos desafios se 

somaram aos já existentes e que a incorporação abrupta das 

tecnologias digitais causou grande sofrimento aos professores, 

devido à falta de formação dos mesmos, falta de condições 

mínimas de trabalho, surgimento de novas demandas 

profissionais e psicológicas. Por outro lado, a atual pandemia 

destacou ainda mais a importância da educação e de seu papel 

no contexto do desenvolvimento social, econômico e cultural 

para uma sociedade sustentável. Boff (2020) dialoga com essa 

visão quando adverte que devemos nos reinventar como seres 

humanos. 

As categorias que emergiram com a análise dos dados 

foram: Categoria 1 - O Deserto Digital; Categoria 2 -  Educação: 
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Potencialidades e Necessidades. Essas categorias 

favoreceram uma abordagem em diálogo com as falas dos 

professores entrevistados. Foram dados nomes fictícios aos 

professores/as de acordo com a cidade de atuação. 

Na Categoria 1 - “Deserto Digital”, é destacado que com 

o isolamento social, o equipamento escolar foi o primeiro 

espaço a suspender as atividades presenciais, por conta da 

COVID-19. Com isso, as tecnologias tornaram-se os principais 

dispositivos destinados a manter a conexão educacional, 

mudando completamente a rotina escolar. Os professores 

foram jogados para a frente do computador e levaram às salas 

de aula para dentro de casa, triplicando o trabalho. 

 Esse cenário fez com que professores/as trocassem os 

quadros e as carteiras escolares pelas telas e pelos aplicativos 

digitais. Além disso, aprender em tempo recorde a usar 

ferramentas digitais para ensinar, foi o primeiro desafio, depois 

tiveram que aprender a lidar com as limitações impostas pelo 

distanciamento dos corpos e tiveram que enfrentar as telas dos 

computadores muitas vezes sem rostos, câmeras desligadas, a 

ausência da ausência.  

Pois, conforme os entrevistados, “a gente nunca sabe se 

os estudantes estão participando, e fica sempre aquela 

sensação de que eles não estão participando” (Independência). 

Os professores se viram imersos em um verdadeiro deserto 

digital,  “Estar em sala de aula hoje é como gritar no deserto e 

ninguém te escuta” (Valencia). Neste contexto, muitos 

professores tiveram que superar seus medos, sua timidez, suas 

inseguranças para cruzar o espaço digital, rompendo não só as 

barreiras tecnológicas, mas também psicológicas, “Sinto que 

estou numa prisão mental" (Brasília).   

Na Categoria 2 - Educação: Potencialidades e 

Necessidades, foi observado que a escola e a educação escolar 
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não são mais as mesmas, mesmo depois do retorno às aulas 

presenciais.  O contexto educacional se tornou mais complexo, 

outros desafios se somaram aos já existentes. Muitos 

professores se sentem exaustos e ansiosos, mesmo após o 

retorno às aulas, “Com a máscara a questão auditiva é 

complicada, porque o fonema é formado a partir da boca (por 

exemplo, na palavra moto), o auditivo e o visual são 

necessários para compreender mais facilmente o som das 

palavras/sílabas" (Barcelona). Se por um lado, a nova realidade 

educacional se evidencia pelo distanciamento dos corpos, 

causados pelas medidas de proteção contra a disseminação do 

SARS-CoV-2, como o uso das máscaras, isolamento social e 

aulas não presenciais, por outro lado, a tecnologia digital 

tornou-se uma realidade no contexto educacional, mas com 

lacunas, principalmente no acesso e na falta de letramento 

digital de professores e estudantes, que exige uma processo de 

cogestão onde processos sejam balizados na voz e na escuta 

qualificada, "É como gritar no deserto e ninguém te escuta, não 

se pode trabalhar sem ficar doente” (Valencia). 

O trabalho de campo destacou que a nova realidade 

educacional se evidencia pelo distanciamento dos corpos e pela 

distância dos processos de ensino e aprendizagem entre as 

gerações analógica e a tecnológica. Além disso, ele evidenciou 

que é imprescindível o desenvolvimento de processos 

formativos voltados para os professores/as, guiados pela 

indissociabilidade entre formação, gestão, cuidado, e 

participação (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Novas abordagens didático-pedagógicas são essenciais 

em diálogo com as novas necessidades. Essas abordagens 

devem incorporar estratégias de motivação e de 

empoderamento para a promoção da saúde destes atores, para 

favorecer a motivação no trabalho, apropriação de 
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conhecimento e amorosidade na prática docente, conforme 

alerta Morin (2015, p. 6), “hoje somos condenados ao 

conhecimento cego, porque apesar da multiplicação de 

informação e do conhecimento sobre tudo, só entendemos 

fragmentos separados ”. 

  

Metodologia Articuladora: Um Dispositivo Potencializador  

para a Educação Permanente em Saúde 

 

O trabalho intitulado de “Articulating Methodology: A 

Potentiator Device on Permanent Health Education” foi 

apresentado no Congresso de nome “19th International 

Conference on Education and Information Systems, 

Technologies and Applications, 

https://www.iiis.org/bestpapers.asp?year=2021”, e publicado no 

Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI). 

Neste trabalho foi sistematizado os conceitos da MA com os 

princípios da EPS e com os resultados de uma revisão 

integrativa, para incentivar o desenvolvimento de mecanismos 

de formação de profissionais da educação e saúde, em direção 

ao desenvolvimento sustentável, motivação e 

internacionalização do conhecimento, em tempos de pandemia. 

O presente trabalho foi realizado em três etapas: 

  Etapa I - Foi construída em cima das experiências e 

vivências da principal autora em diálogo com os outros autores, 

em forma de uma narrativa em primeira pessoa. Foi possível 

perceber que os conflitos, incertezas e inquietações dialogadas, 

culminou na experimentação de metodologias ativas, aptas a 

captar uma sensibilidade diferenciada para a preparação de 

materiais educativos e para a exploração do conceito de 

Educação Permanente em Saúde para um trabalho prazeroso 

e humanizado. A partir dessas reflexões foi possível a 

https://www.iiis.org/bestpapers.asp?year=2021
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exploração e experimentação de novos conceitos e construtos 

teóricos que serviram de pilar para a estruturação da 

Metodologia Articuladora.  

Etapa II - A Metodologia Articuladora foi estruturada pela 

incorporação de alguns princípios: Amorosidade; 

Interculturalidade; Humanização; Internacionalização do 

Conhecimento; e Intersetorialidade; e pelo uso de alguns 

pressupostos teóricos e metodológicos: Círculo de Cultura 

Paulo Freire (FREIRE, 2014) - O Círculo de Cultura Paulo Freire 

é uma estratégia dialógica que gera um movimento crítico de 

pessoas; Metodologia da Problematização (BERBEL, 2011) - 

Através da Metodologia da Problematização, busca-se o 

desenvolvimento de competências e a sistematização das 

experiências dos participantes, em um movimento de reflexão-

ação-reflexão-ação; Análise de Imagens (HOEFEL, 2016) - A 

Análise de Imagem permite através do uso de imagens a 

interpretação e síntese de construtos teóricos; Método de Vera 

F. Birkenbihl (BIRKENBIHL,  2013) - Com o Método Birkenbihl, 

busca-se desenvolver os processos de aprendizagem e 

incorporação do conhecimento através de estratégias que 

facilitem a aprendizagem. A Metodologia Articuladora é 

aplicada em momentos sistemáticos, transversais e 

complementares (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema de Desenvolvimento das Atividades da 

Metodologia Articuladora. 

 
Fonte: MOURA-VIEIRA, M.E. et al, 2021. 

 

Etapa III - Na revisão integrativa foi observado, que dos 

13 artigos selecionados, alguns deles apresentaram inovações 

tecnológicas e metodológicas diferenciadas para o 

desenvolvimento de atividades educativas, tais como: 

Aprendizagem Virtual Participativa com tecnologias da 

informação e comunicação (ARRUDA & SIQUEIRA, 2020); 

Animated Infographic em Educação Permanente em Saúde 

(DORNELLES et. al., 2020), dentre outros. Com os achados 

desta revisão integrativa, foi possível identificar importantes 

elementos que podem ser adicionados às atividades da 

Metodologia Articuladora, visto que, esses elementos podem 

ser aplicados com o uso de dispositivos virtuais e um 

planejamento de atividades esquemáticas. 

Neste sentido, foi possível sistematizar os conceitos da 

MA com os princípios da EPS. Embora, considera-se que a EPS 

tenha sido, a princípio, um modelo educacional voltado para os 

profissionais da saúde, entendemos que a EPS deve ser, 

também, incorporada nos processos de formação dos 

profissionais da educação, visto a riqueza que seus princípios 
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podem oferecer para a promoção da saúde nas escolas e para 

a articulação das ações intersetoriais.  

Pois, segundo Cardoso e Colaboradores (2017), “as 

escolas apresentam um importante papel como coindutoras da 

política de Educação Permanente em Saúde no país e de sua 

capacidade de mobilização de diferentes agentes sociais (p. 

1489).” 

Entretanto, algumas barreiras/obstáculos devem ser 

superados para uma implementação eficiente e eficaz das 

ações de EPS. Segundo Carotta & Colaboradores (2009), as 

principais barreiras oriundas das estratégias e ações de 

Educação Permanente em Saúde, se esbarram na (i) pouca 

compreensão dos profissionais em aplicar os conceitos da EPS 

na prática, (ii) em uma agenda de trabalho intensa, que dificulta 

os encontros da equipe para reflexão e tomada de decisão, e 

(iii) na pouca participação dos profissionais médicos e usuários 

nas estratégias e ações. 

Como estratégia de superação destas 

barreiras/obstáculos, a Metodologia Articuladora pode 

potencializar as estratégias e ações de EPS em serviço, pois 

ela possibilita que tanto profissionais da educação como da 

saúde adquiram habilidades emocionais para se tornarem 

multiplicadores de práticas didático-pedagógicas saudáveis e 

comprometidas com a realidade local. 
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CONCLUSÕES  

 

Os governos do Brasil e Espanha lidaram com a 

pandemia de forma distintas. Enquanto o governo espanhol 

adotou várias medidas restritivas, incluso  isolamento social 

obrigatório e fechamento de escolas em nível nacional para 

conter a disseminação da COVID-19, o governo brasileiro 

adotou uma postura negacionista e relativizou a ameaça do 

vírus, criticou as medidas de confinamento social e sempre 

defendeu a manutenção de todas as atividades econômicas e 

sociais, inclusive as escolas, sem adotar nenhum plano 

nacional de combate a COVID-19. 

Foi muito difícil para os professores da Espanha e do 

Brasil lidarem com os computadores e com as aulas virtuais. 

Muitos tiveram que superar seus medos, sua timidez, suas 

inseguranças para cruzar o espaço digital, rompendo não 

somente as barreiras tecnológicas, mas também as 

psicológicas. Eles estão vivendo um momento totalmente novo 

em sua vida profissional, de um momento para o outro, eles 

tiveram que se adaptar para continuar dando suas aulas em seu 

espaço privado, em suas casas, geralmente sem a 

infraestrutura ideal e sem a ajuda do Estado. Além disso, a falta 

de estrutura das escolas e as más condições de acesso às 

atividades à distância por alunos de diferentes contextos 

sociais, levaram ao agravamento das desigualdades e o 

aumento da exclusão da educação, pelos  mais 

vulnerabilizados em ambos os países. 

Tantos os professores, como os estudantes, apontam a 

necessidade de práticas promotoras de cultura de paz e 

prevenção da violência no espaço escolar. Para tal, é 

necessário transformar o espaço escolar em coletivos de 

aprendizagens, onde o respeito às diferenças seja a tônica das 
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relações diárias. Para isso, é necessário que a equipe escolar 

passe por processos de Educação Permanente em Saúde, 

pautado pela indissociabilidade entre formação, gestão, 

atenção e participação, para o empoderamento, apropriação de 

linguagem crítica-reflexiva, dialógica e amorosa.  

Nesse sentido, as metodologias ativas têm um papel 

primordial no desenvolvimento de processos formativos, uma 

vez que elas possibilitam a participação ativa dos sujeitos, papel 

esse reafirmado nos trabalhos discutidos nesta síntese. Torna-

se imprescindível o uso de novas abordagens metodológicas 

reflexivas e que contemplem a dimensão humana como um 

todo para a mudança de paradigma verticalizado, tanto na 

educação como na saúde.  

Nessa perspectiva, a Metodologia Articuladora vem a 

colaborar com essas mudanças de paradigma, considerando 

seus princípios e construtos teóricos para um ensinar e 

aprender mais prazeroso e sistematizados com os princípios da 

Educação Permanente em Saúde, onde a escuta seja 

qualificada e os sujeitos compreendam seu papel de 

corresponsável no exercício da cidadania e para o trabalho 

intersetorial. Futuros estudos devem complementar as 

questões abordadas, considerando os espaços educacionais, a 

formação continuada/permanente dos profissionais da 

educação e saúde, o respeito às diferenças, as peculiaridades 

locais e as novas demandas impostas pela pandemia. 
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RESUMO: As histórias em quadrinhos (HQs) fazem parte da 
construção histórica da humanidade. Seu uso há muito tempo 
foi relacionando ao entretenimento de crianças, através dos 
gibis, tirinhas e mangás, e de adultos, por meio das comics e 
graphic novel, por serem HQs mais elaboradas. Devido as suas 
características de entretenimento e de trabalhar a interpretação 
e habilidades de leitura, seu uso abre um leque de 
possibilidades pedagógicas. Dessa forma, o presente trabalho 
teve como objetivo construção e análise da percepção dos 
discentes acerca da utilização das HQs como ferramenta 
pedagógica para o ensino de embriologia. Foram escolhidas 
duas temáticas desta área, sendo elas o as etapas da 
fecundação e as malformações congênitas. Para confecção do 
material foram utilizadas as Plataformas Canva e Storyboard 
That. Após o uso em aula das HQs confeccionadas, os dados 
foram coletados através um formulário desenvolvido no Google 
forms. As respostas dos discentes foram satisfatórias e 
resultaram na confirmação da História em Quadrinhos ser uma 
boa ferramenta de metodologia ativa para o ensino de 
Embriologia. Através desse presente trabalho foi possível 
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confirmar a eficácia das HQs na educação e uma possível 
aplicação dessa metodologia no ensino superior e médio.  
 
Palavras-chave: Metodologia ativa. História em Quadrinhos. 

Desenvolvimento Embrionário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ato de ensinar é marcado pela relação entre duas 

partes, na qual quanto mais estas se aproximam, 

compartilhando ensinos, mais perto chega-se ao ponto 

harmônico entre as porções. Tal relação expõe um dinamismo 

de ambos os lados identificado pela troca de experiências e 

conhecimentos (ALMEIDA; GRUBISICH, 2011). Dessa forma,  

relação professor/aluno é constantemente debatida, uma vez 

que estes possuem papéis distintos quando comparado o 

método de ensino utilizado.  

De acordo Osmundo (2017) no método tradicional o 

professor é responsável pela transmissão do conteúdo sendo o 

agente ativo e o aluno como receptor do assunto, sendo o 

agente passivo. Nessa visão são destacados problemas como 

a falta de contextualização dos temas abordados em sala com 

o cotidiano dos estudantes e a falta de incentivo à criatividade; 

dessa forma, uma solução para suprir as problemáticas trazidas 

pelo ensino tradicional conteudista e pautado na falta de 

interesse pelos discentes é a adoção de metodologias ativas no 

âmbito educacional.  

A metodologia ativa é considerada uma ferramenta de 

potencialização do ensino, utilizada para envolver mais os 

alunos na edificação dos próprios conhecimentos, atribuindo a 

estes uma movimentação no contexto de sala de aula. Dessa 
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maneira, não só docente, mas também o discente, serão 

responsáveis pela construção do conhecimento como um todo 

(SOBRAL et al., 2020).  

Constantemente são levantadas arguições acerca das 

metodologias de ensino empregadas nas escolas, sobre sua 

eficácia no ensino aprendizagem, sua maneira de 

contextualização com os estudantes e forma de abordagem dos 

conteúdos. A busca por inovações e métodos mais interativos 

e lúdicos são cada vez mais frequentes (PAIVA, 2016). De 

acordo com Beltrão (2017) a ótica da metodologia ativa tem seu 

foco no corpo estudantil e na capacidade que os mesmos 

possuem de participar da formação de conteúdos que vos serão 

lecionados.  As aulas seriam mais centradas na construção 

coletiva do saber e menos teóricas que o comum, no objetivo 

de realizar atividades práticas que enraizassem os conceitos 

nas mentes dos alunos. 

Pelo uso da metodologia ativa é possível trazer a sala de 

aula a diversificação, que pode atender a realidade de aluno, a 

contextualização, permitindo uma maior facilidade na 

aprendizagem dos educandos e a construção de um diálogo 

entre a aprendizagem e construção do ser crítico de cada aluno 

(SOBRAL, et al. 2020). Um exemplo de metodologia ativa que 

tem um grande potencial de estimular o processo de 

aprendizado dos discentes é a História em Quadrinhos (HQs). 

As HQs fazem parte da nossa vida desde a infância até 

a vida adulta, e podemos encontra-las como tirinhas, cartoons, 

mangás e gibis, que atendem mais ao público infantil; ou comics 

ou graphic novel, direcionadas especificamente aos adultos por 

serem mais arquitetados. Inúmeros HQs ficaram conhecidos 

pelo mundo, a exemplo das tirinhas críticas da Mafalda, lidas e 

compartilhadas nas redes sociais, e os incríveis comics da 
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Marvel e da DC, as quais unem um gama de jovens pelo mesmo 

gosto, o de viajar pelo mundo dos heróis (LIMA, 2020). 

De acordo com Salapata e Peres (2017) o uso de HQs 

como ferramentas do ensino-aprendizagem contribui para o 

aprimoramento da criatividade de cada leitor, uma vez que a 

leitura necessita dessa habilidade para que haja a interpretação 

do aluno do acontecido narrado na história. Dessa forma pode-

se perceber que o uso de HQs no ensino-aprendizagem traz 

inúmeras vantagens para o trabalho das competências e 

habilidades dos alunos, mostrando sua importância pedagógica 

e essencialidade para sala de aula como instrumento de 

metodologias ativas, pois proporcionam o ativismo do aluno nas 

aulas.  

A Embriologia é a área que estuda todo o 

desenvolvimento do indivíduo desde a primeira célula originada 

na fecundação até o nascimento do ser vivo. Esse processo é 

dividido em três estágios, o primeiro inicia-se com a 

fecundação, a partir da união dos gametas, gerando uma célula 

chamada de zigoto. Esta por sua vez sofrerá várias divisões 

celulares. O segundo, conhecido por período embrionário, é 

marcado pelo aparecimento das primícias dos órgãos do ser 

vivo estudado. O terceiro estágio da evolução é denominado de 

período fetal, destacado pelo fim da organogênese até a 

formação completa do feto (SADLER, 2019). 

A embriologia configura-se como uma área essencial 

para as Ciências Biológicas e as Saúde (ASSUNÇÃO; 

MIGLINO, 2020). A mesma traz abordagens importantes, à 

exemplo do desenvolvimento embrionário de indivíduos, 

gametogênese, fertilização e clivagem; além de abordar temas 

mais específicos, como os cuidados na saúde durante a 
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gestação e puerpério; e temas transversais, como o uso de 

métodos contraceptivos e educação sexual. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 

geral a contrução e análise da percepção dos discentes acerca 

da utilização das histórias em quadrinhos como ferramenta 

pedagógica no processo de ensino-aprendizado de 

embriologia. Para isso, objetivou-se especificamente 

confeccionar as HQs abordando os temas selecionados e 

temas transversais da embriologia, envolvendo as questões de 

saúde iindividual e coletiva; promover histórias interativas, que 

sejam atrativas ao leitores; tratar problemas trais através da 

criação de ilustrações; e criar possibilidades de novas 

estratégias metodológicas para serem abordadas no ensino 

superior. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi realizado de forma remota, tendo em vista 

o atual cenário pandêmico, com os discentes do curso de 

Ciências Biológicas regularmente matriculados na disciplina 

Biologia do Desenvolvimento Humano, da Universidade 

Federal da Paraíba – Campus I. Foram adotados como 

pressupostos teórico-metodológicos a Pesquisa Quali-

quantitativa, e a coleta de dados foi feita com a utilização de 

questionário semiestruturado na plataforma Google Forms. 

A pesquisa qualitativa, de forma geral, apresenta cinco 

características, sendo elas: estudar o significado das condições 

de vida dos indivíduos; abranger o contexto sociocultural e 

econômico que as pessoas vivem; fazer uso de muitas fontes 

de evidência; representar a opinião das pessoas diante de um 

estudo; e contribuir com a disseminação de conceitos que 
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ajudem a explicar o comportamento social humano (YIN; 2016). 

A pesquisa quantitativa, por sua vez, tem como eixo norteador 

a adoção de dados numéricos para realizar a explicação, sem 

focar na individualidade e na subjetividade; assim, este tipo de 

pesquisa possibilita a determinação de dados objetivos e 

representativos (MUSSI et al., 2016). 

Para a construção das HQs, foram utilizadas plataformas 

como Canva e Storyboard That, e alguns foram construídos a 

mão e aprimorados nas plataformas. Após utilizar as Histórias 

em Quadrinhos em aulas, foi realizada a coletas de dados dos 

discentes através do formulário, o qual foi desposto em duas 

etapas, sendo a primeira com o intuito de questionar os alunos 

sobre o conteúdo abordado na HQ; e a segunda constituída da 

investigação quanto a eficácia das HQs como ferramenta 

educacional. Para a análise dos dados foi utilizado o programa 

Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram construídas duas Histórias em Quadrinhos sobre 

a embriologia, as quais abordavam, respectivamente, os 

conceitos básicos de fecundação, sendo esta intitulada de “A 

corrida da vida” (Figura 1); e os conceitos básicos das 

malformações congênitas, recebendo a titulação de “Todo 

cuidado é pouco” (Figura 2). Participaram da pesquisa 20 

alunos, dos quais 18 pertenciam ao curso de Ciências 

Biológicas (bacharelado e licenciatura), e dois eram do curso de 

Biomedicina. 

O uso de Histórias em Quadrinhos como ferramenta 

didático-pedagógica foi de grande relevância, pois permitiu 

abordar diversas questões que circundam o tema base, 
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embriologia. Além disso, a HQ apresentou-se como um 

instrumento viável para o desenvolvimento dos conceitos 

básicos, bem como a temática de saúde e suas questões 

sociais, o que possibilitou a construção de um cenário real de 

forma lúdica, facilitando a assimilação do que foi abordado na 

história. 

Resultado semelhante foi obtido em trabalho realizado 

por Corrêa et al. (2016), no qual percebeu-se que, a partir do 

trabalho desenvolvido, pôde-se afirmar que a utilização da HQ 

é uma estratégia didática, fácil de ser aplicada e que estimula o 

interesse e participação dos discentes, fatores que promovem 

uma facilidade no aprendizado acerca dos temas relacionados 

às Ciências da Saúde e Ciências Sociais. Nessa perspectiva, 

este é um recurso bastante relevante, pois a união das imagens 

com os textos que compõem a HQ conectam o conteúdo 

abordado através da metodologia, atrelada ao cotidiano dos 

leitores (ROCHA; VASCONCELOS; RODRIGUES, 2019). 

 

Figura 1. Trecho da HQ “A corrida da vida”, produzida e 

utilizada em aula. 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 

 

 

Figura 2. Trecho da HQ “Todo cuidado é pouco”, produzida e 

utilizada em aula. 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 

 

Além disso, a abordagem do tema saúde nas HQs 

proporcionou trabalhar questões de importância educacional, 

tanto para os estudantes como para a comunidade como um 

todo. Tratar da saúde em ambiente escolar gera conhecimento 

necessário para manutenção da vida, como o bom 

gerenciamento dos cuidados higiênicos; tratamentos 

específicos; vida reprodutiva e todas as suas facetas, à 

exemplo do ciclo menstrual, uso de contraceptivos, gravidez e 

desenvolvimento embrionário, pré-natal e puerpério, o que 

promove um vínculo da população atendida pela instituição 

educacional com as instituições de saúde. 

Para a coleta de dados, os alunos 20 alunos 

participantes da disciplina e que aceitaram participar da 

pesquisa mediante aceite do Termo de Concentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) foram questionados quanto ao uso das HQs 

nas aulas. Dessa forma, quando perguntados “De 0 a 10, qual 



O USO DE HISTÓRIA EM QUADRINHO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 
NO ENSINO DE EMBRIOLOGIA 

95 
 

a funcionalidade da HQ para o ensino de embriologia?”, 80% 

dos alunos atribuíram a nota 10, 10% atribuíram nota 9 e os 

10% restantes atribuíram nota 8. 

Entendendo que cada aluno tem um nível específico de 

curiosidade, interesse, e eficácia no processo de aprendizagem 

através da metodologia adotada pelo(a) docente, pode-se 

afirmar que esse é um dos motivos pelos quais nem todos os 

alunos consideraram as HQs como um recurso 

marjoritariamente favorável para contribuir com as temáticas 

abordadas na disciplina.  

Acerca da utilização da HQ no ensino de biologia pelos 

docentes em formação (licenciandos e bacharéis que desejam 

ingressar na docência), 100% dos alunos afirmaram que 

usariam em suas aulas. A mesma porcentagem foi obtida pelos 

alunos quando perguntados se a HQ era eficaz para trabalhar 

competências e habilidades dos alunos. Com isso, nota-se que 

os discentes da graduação percebem esta metodologia como 

favorável para o processo de ensino-aprendizado, de modo a 

estimular a sua adoção em possíveis momentos do ministro de 

aulas.  

Além disso, os docentes estão cada vez mais em busca 

por metodologias ativas que proporcionem um processo de 

ensino-aprendizado mais satisfatório. Isso se dá porque, por 

meio das metodologias ativas, é possível gerar um ambiente 

mais prazeroso de ensino, assim como é trabalhar a construção 

do ser crítico reflexivo dos discentes. Elas tambémtrazerm 

oportunidade para uma horizontalidade do relacionamento 

professor-aluno, tornando mais próximo o diálogo entre ambos 

e a abertura para discussões construtivas (SOBRAL et al., 

2020). 
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Nessa perspectiva, são várias as possibilidades que o 

uso das HQs na educação, dentre elas, a elaboração de 

reflexões críticas acerca do contexto que está sendo abordado, 

e as figuras ilustrativas que formam o cenário, o que faz das 

histórias em quadrinhos uma metodologia potente para o 

aprimoramento do processo educativo (BELUSSO, 2019). 

Quanto questionados sobre o quanto a HQ atendeu suas 

expectativas na abordagem dos conteúdos, numa escala de 0 

a 10, 85% dos alunos atribuíram nota máxima e os outros 15% 

atribuíram nota 9, assim como mostra a figura 3. Tal resultado 

foi satisfatório para o presente trabalho, uma vez que alcançou 

o objetivo de apresentar uma boa possibilidade de ferramenta 

metodológica. 

 

Figura 3. Respostas obtidas na questão: “Sobre a abordagem 

do conteúdo, de 0 a 10, o quão satisfatório foi? 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 

 

Por fim, foi investigado as sugestões dos discentes para 

a  melhorias da HQ. Dessa forma, 35% das respostas relataram 

total satisfação com a construção da HQ, enquanto 30% dos 

comentários não acrescentaram respostas positivas ou 

85%

15%

10 9
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construtivas. Outros 25% dos alunos apresentaram respostas 

em que acrescentavam mais detalhes e melhorias ao design na 

HQ construída e por fim, 10% dos alunos falaram sobre o 

conteúdo em si; assim como mostram comentários feitos pelo 

aluno 01: “acredito que o HQ para um complemento e fixação 

de conteúdo é uma alternativa muito boa.”, Aluno 02: “As 

minhas sugestões são de design: colocar uma borda nos 

quadros e não deixar todos os quadros do mesmo tamanho, 

para gerar um contraste. Seria legal uma montagem visual 

diferente, mas está muito bom.” 

Os alunos 03 e 04 fizeram os seguintes comentários: 

“Faltou só alguns detalhes, mas como é um material de suporte 

faz sentido não completamente tudo.” e “Gostei de como foi 

desenvolvido.”, respectivamente; já o aluno 05 afirmou: “Achei 

muito divertida e intuitiva. Talvez seja melhor melhorar o design 

e apresentar determinados pontos mais explicitamente, o que é 

uma linha tênue, pois se apresentar muito conteúdo, o material 

pode vir a ser interpretado como chato pelo alunos.” Dessa 

forma, apesar de serem ressaltados os aspectos que precisam 

de melhorias, esta ferramenta metodológica foi bastante 

positiva, contribuindo com o processo de formação de 

conhecimento dos alunos. 

Estas respostas também foram de extrema importância, 

pois trazem para este trabalho recomendações essenciais para 

todos os leitores acerca desta metodologia lúdica. Quanto aos 

comentários que remeteram à falta de informações, estes 

também foram essenciais, pois nestas respostas os alunos 

indicaram suas compreensões, visto que trata-se de um 

material complementar e não fonte única do conteúdo. 

Em concordância com nossos resultados, Rezende, 

Mesquisa e Gontijo (2018) apresentam em seu trabalho o uso 
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de história em quadrinhos como ferramenta para acomodação 

do conteúdo abordado em sala nas estruturas cognitivas dos 

alunos, pois através da mesma foi possível lincar o assunto com 

o cotidiano dos alunos. Resultado semelhante também foi 

observado em trabalho realizado por Belusso (2019), no qual 

verificou-se que o uso das HQs no ensino facilitou a apreensão 

dos alunos sobre o conteúdo abordado na ferramenta. 

A metodologia ativa utilizando a HQ como ferramenta 

educacional abre um leque de possibilidade no âmbito da 

educação. Seu uso permite trabalhar a criatividade, as 

habilidades e a interpretação dos alunos, assim como trabalhar 

os valores culturais posto que a História em Quadrinhos é parte 

da nossa construção cultural. A utilização das HQs em sala de 

aula abrange um grande público que vai da Educação Básica 

até a Educação Superior. Neste trabalho foi apresentada sua 

aplicação com alunos de graduação, do curso de Ciências 

Biológicas, mas é possível utiliza-la também no ensino médio 

para abordar o tema de embriologia, e no ensino fundamental 

mediante algumas modificações e adequações ao nível de 

informações que precisam ser transmitidas para este público-

alvo.  

Pela HQ confeccionada “A corrida da vida”, pode-se 

abordar outros temas relacionados a embriologia. O primeiro 

identificado é o sistema reprodutor feminino, pois através deste 

material é possível explanar a estrutura do aparelho reprodutor 

feminino, apresentando toda parte anatômica e estruturas 

responsáveis pela reprodução. Tal assunto é proposto na 

BNCC e destacado como conteúdo de relevância para a 

educação (BRASIL, 2018). 

Outro tema que também pode ser explorado é a 

imunologia, abordando as defesas imunológicas do sistema 
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reprodutor feminino, para mostrar o ambiente ácido do canal 

vaginal e as células de defesa deste sistema, assim como 

mostra a figura 4. A partir desse tema pode ser tratado questões 

sociais como a sexualidade e os cuidados higiênicos para 

manter o ambiente vaginal em equilíbrio. Discutir sobre tais 

assuntos é necessário para o bem-estar e prolongamento da 

vida da mulher e isso deve fazer parte do cotidiano dos 

discentes para que cada vez mais torne-se costumeira a busca 

pelo conhecimento desses cuidados (BECK, 2020). 

 

Figura 4. Trecho da HQ “A corrida da vida”, produzida e 

utilizada em aula. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 

 

Na segunda HQ, “Todo cuidado é pouco”, também 

podem ser destacado alguns temas paralelos, de importância e 
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relevância a serem abordados, à exemplo  dos cuidados que as 

gestantes precisam ter com a sua saúde, como mostra a figura 

5, principalmente pautada na necessidade do contato regular 

com um profissional da área durante todo período gestacional. 

Também há possibilidades de expor os cuidados alimentícios 

durante a gestação, pois existe uma gama de alimentos que são 

ofensivos ao embrião nesse período, à exemolo de alimentos 

gordurosos, crus (peixe, principalmente), carne mal passada e 

bebidas alcoólicas; e de expor os alimentos benéficos, ricos em 

ácido fólico (pão, beterraba, arroz), cálcio (leite, couve), ferro 

(fígado, feijão, espinafre) e vários outros nutrientes (CORRÊA, 

2021). 

 

Figura 5. Trecho da HQ “Todo cuidado é pouco”, produzida e 

utilizada em aula, abordando os cuidados durante a gestação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 
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CONCLUSÕES  

 

O uso de metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem oportuniza exercitar de uma melhor forma as 

competências e habilidades dos discentes. Através do uso das 

HQs foi possível estimular a leitura, criatividade e a 

interpretação dos alunos. A utilidade desta metodologia no 

campo educacional gerou respostas positivas que se destacam 

no resultado afirmativo dos docentes em formação, acerca da 

sua utilização em sala de aula. 

As respostas ao formulário acerca do conteúdo abordado 

na HQ e sua eficácia na aplicação foram satisfatórias, pois 

também comprovaram que adotar as Histórias em Quadrinhos 

como ferramenta educacional permite uma apreensão melhor 

do conteúdo abordado em sala de aula. Ao desenvolver deste 

trabalho, também foi possível trabalhar mais de um conteúdo 

com as HQs, mostrando uma característica de flexibilização, 

tanto para o conteúdo como para a área em que ela pode ser 

aplicada, dessa forma, todas as respostas feitas pelos 

discentes corroboram para a comprovação de que as HQs são 

boas ferramentas educacionais. 

Através deste trabalho, foi possível estimular o 

crescimento profissional, pessoal, educacional, crítico, 

construtivo e inovador de todos os envolvidos pois, por meio 

dele, foi possível aperfeiçoar a experiência já existente. 

Desenvolver esta pesquisa gerou novas possibilidades no 

aspecto cognitivo acerca de metodologias ativas, 

desenvolvimento de atividades lúdicas e do aproveitamento de 

instrumentos do cotidiano para o âmbito educacional 
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RESUMO: A Educação Alimentar e Nutricional constitui-se 
como uma ferramenta de extrema significância no tocante a 
Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à 
Alimentação Adequada, sendo indispensável para todas as 
faixas etárias, inclusive a escolar. Em decorrência da pandemia 
de COVID-19, o setor educacional sofreu impactos devido à 
necessidade da aplicação do distanciamento social. Dessa 
maneira, as aulas foram suspensas por meses, havendo, 
posteriormente, a implementação do ensino remoto 
emergencial e, por fim, houve o retorno progressivo para o 
modelo presencial, no ano de 2021, atentando-se para todas as 
medidas de biossegurança. Diante disso, este trabalho tem 
como objetivo relatar a experiência vivida por graduandos do 
curso de Nutrição na disciplina de Educação Alimentar e 
Nutricional, na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, 
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
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durante a execução de intervenções práticas configuradas a 
partir da pedagogia de projetos para escolares da cidade de 
Santa Cruz/RN, mediante a situação pandêmica. Assim, 
realizaram-se intervenções em três turmas dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental de uma escola pública, relacionando 
temáticas de Nutrição com conteúdos do currículo escolar. 
Denota-se que as vivências práticas de EAN se mostraram de 
notória relevância para a formação do nutricionista como 
educador, tal como uma ferramenta para a promoção de ações 
sobre alimentação saudável para os escolares. 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Pandemia. 

Ensino Fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), 

passou por um longo processo de (re)construção política e 

histórica, tendo seu conceito ampliado para abranger todos os 

aspectos que envolvem os alimentos, a alimentação e os 

sujeitos que se alimentam. Atualmente, é uma importante 

ferramenta para promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), bem como contribui para a efetivação do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), sendo uma 

área que abrange conhecimentos teóricos e práticos, além de 

ser “[...] contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e 

voluntária de hábitos alimentares saudáveis.” (BRASIL, 2012, 

p. 23).  

Denota-se que um dos principais documentos que 

devem embasar o planejamento das ações da EAN é o Marco 

de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 
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Políticas Públicas (BRASIL, 2012). Esse documento normativo 

é produto da elaboração coletiva de diversos sujeitos engajados 

e comprometidos com a EAN e está baseado em princípios que, 

dentre outras coisas, indicam a necessidade de vê-la como uma 

área indispensável para prevenir agravos de saúde (BEZERRA, 

2018) relacionados à alimentação e nutrição, como às Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que, cada vez mais, 

estão presentes na sociedade, vistas como um problema de 

saúde pública (WHO, 2014), podendo afetar os diversos ciclos 

da vida. 

Assim, considerando a idade escolar, faixa etária de 7 a 

10 anos, na qual as crianças iniciam uma fase de maior 

autonomia frente às suas decisões, o que implica na 

modificação dos hábitos, inclusive daqueles relacionados à 

alimentação, a EAN se torna um ponto-chave para favorecer a 

concepção de uma visão crítica frente às escolhas alimentares 

e suas implicações para a saúde, principalmente porque é 

nesse momento da vida que ocorrem relevantes alterações 

fisiológicas, que podem ser comprometidas pela baixa ou 

excessiva ingestão de alguns grupos alimentares, isto atrelado 

à inatividade física (SBP, 2018).  

Dessa maneira, a Promoção da Alimentação Saudável 

nas Escolas (PASE) é substancialmente pertinente e isto é 

orientado a partir de diversos documentos, que oficializam as 

práticas de EAN em âmbito escolar, sendo estes o Marco de 

Referência da Educação Alimentar e Nutricional (2012) 

supracitado, a Portaria 1.010/2006, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), regido pela Lei nº 11.947/09 

(FNDE) e a Resolução nº 26/2013 (FNDE), o Programa Saúde 

na Escola (PSE), instituído por intermédio do Decreto nº 
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6.286/07 e a Lei 13.666/2018, que inclui o tema da EAN nos 

currículos escolares.  

Pinto (2010), traz que a PASE é extremamente 

importante, sendo necessário que sejam fomentadas ações que 

contemplem a alimentação e todos os aspectos que a 

circundam, em um paradigma crítico e reflexivo, além de 

abordar a indispensabilidade da educação permanente para os 

profissionais que fazem EAN e o emprego da pedagogia de 

projetos para mediar os processos educativos em alimentação 

e nutrição, tornando-os significativos para que os sujeitos sejam 

ativos, autocríticos e reflexivos, tomando posse dos 

conhecimentos e inserindo-os no cotidiano como 

comportamentos. 

Com a pandemia de COVID-19 e a necessidade de 

distanciamento social, um dos âmbitos que sofreu 

consideráveis alterações foi o educacional, havendo uma 

paralisação inicial de suas atividades, seguida pela 

implementação do ensino remoto emergencial (RONDINI; 

PEDRO; DUARTE, 2020), tendo a interrupção das ações de 

PASE que, porventura, fossem ofertadas presencialmente. 

Destarte, devido a esse isolamento social a rotina das crianças 

foi modificada, comprometendo a interação social (ÁLVARO et 

al., 2021), a alimentação e o nível de atividade, já que um dos 

principais locais que propiciam a prática de exercícios físicos é 

a escola, através do componente curricular Educação Física 

(BRASIL, 2018a) e isto estava impossibilitado em decorrência 

das aulas na modalidade remota. 

Diante disso, em setembro de 2020, o Governo do Rio 

Grande do Norte estabeleceu um Plano de retomada das aulas 

presenciais, que viria a ocorrer nos meses seguintes, com o 
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objetivo de dar continuidade ao calendário escolar, tendo em 

vista o cumprimento da carga horária mínima exigida. Nesse 

cenário, o documento abordou que o retorno deveria ser de 

forma gradual e em formato de rodízio. Logo, as escolas 

deveriam levar em consideração a alternância, semanal ou 

quinzenal dos estudantes, de modo a reduzir o fluxo de pessoas 

no ambiente escolar (JÁCOME, 2020). Ademais, de acordo com 

a UNESCO (2021), 69.544 profissionais de educação foram 

vacinados no estado do Rio Grande do Norte, sendo este um 

dos fatores que colaborou para que o retorno presencial gradual 

fosse efetivado.  

Dessarte, o compartilhamento dessa experiência 

realizada em consonância com o Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional, demonstra ser de notória 

significância para a formação profissional em Nutrição, visto o 

impacto social proveniente das ações de EAN para a 

população, sobretudo, no público infantil, já que este está em 

plena formação de seus hábitos de vida, podendo compartilhar 

os seus aprendizados com outras faixas etárias pertencentes 

ao seu meio de relações sociais e afetivas.  

 

OBJETIVO 

 

A partir do exposto, o presente relato tem como objetivo 

descrever as experiências vivenciadas por discentes do curso 

de Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), no componente curricular Educação Alimentar e 

Nutricional, por meio da realização de intervenções práticas, 

configuradas na pedagogia de projetos de Vera Pinto (2010), 
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voltadas para escolares do Ensino Fundamental da rede pública 

de ensino da cidade de Santa Cruz/RN.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência de graduandos do 

curso de Nutrição da FACISA-UFRN, elaborado conforme o 

desenvolvimento prático da disciplina Educação Alimentar e 

Nutricional, sob orientação de três docentes vinculados à 

referida instituição. Em concordância com o cenário pandêmico 

de COVID-19, o já citado componente curricular, o qual antes 

era totalmente presencial, foi construído e vivenciado em 

formato híbrido. Desse modo, as aulas teóricas foram 

ministradas remotamente por intermédio da ferramenta Google 

Meet, enquanto as ações práticas se efetivaram 

presencialmente. 

De início, o bloco teórico envolveu os conceitos 

vinculados ao campo das Ciências Humanas em alimentação e 

nutrição (Educação, Pedagogia, Ciências Sociais, etc.), 

abordando, especialmente, as diversas tendências 

pedagógicas, enfocando na Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire, além de também se apoiar nas ideias vinculadas à 

tendência crítica de conteúdos de Demerval Saviani, ambas 

tendo como um de seus objetivos tornar os sujeitos críticos e 

ativos para transformar a realidade do meio em que estão 

inseridos, estando isto diretamente relacionado com o que se 

propõe a fazer em EAN. Ademais, propiciou-se a elaboração de 

planos de aula, pautados na pedagogia de projetos (PINTO, 

2010) para contextos fictícios da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e de grupos com heterogeneidade de idade, o que 
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contribuiu para o embasamento necessário à construção e 

concretização das intervenções posteriores no bloco prático.  

Após o término da teoria de EAN, a prática se iniciou com 

um momento presencial em uma escola da rede pública de 

ensino da cidade de Santa Cruz/RN, a qual ocorreu em julho de 

2021. Nessa primeira visita, foi realizado o “diagnóstico” do 

local, tendo como objetivo analisar o território (comunidade 

escolar) no qual seriam realizadas as ações, a fim de conhecer 

a escola, os professores, as turmas e abrir para o diálogo entre 

comunidade acadêmica e comunidade escolar, fortalecendo os 

laços entre ambas e reconhecendo quais as potencialidades e 

fragilidades do local. Assim, os discentes de Nutrição foram 

divididos em grupos de três e quatro componentes (enfoca-se, 

neste relato, na experiência de 3 desses grupos) os quais 

ficaram responsáveis por fazer um reconhecimento do 

ambiente físico e organizacional da escola, entrevistando a 

gestão da instituição, professores, estudantes e funcionários 

responsáveis pelo preparo e distribuição das refeições para os 

escolares.  

É válido destacar que esse contato possibilitou a 

ampliação da visão acerca do local e consequentemente da 

realidade das crianças, o que foi de suma importância para a 

elaboração das intervenções de EAN, dispostas entre os meses 

de julho e agosto de 2021. Dessa forma, de acordo com o 

diretor responsável, houve a indicação de turmas para a 

laboração das ações, que incluíram parte do alunado dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, no caso duas turmas de 2º ano 

e uma de 3º ano, compreendendo a faixa etária entre 7 e 9 anos.  

Devido ao contexto da pandemia e a necessidade de 

cautela para evitar a contaminação por COVID-19, as turmas 
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estavam subdivididas em grupos menores, contando com 

aproximadamente 10 crianças cada uma e as aulas presenciais, 

estruturadas em formato de rodízio, intercalando-se uma 

semana para cada subturma. Nesse cenário, é importante 

salientar que os discentes da FACISA adotaram todas as 

medidas de biossegurança necessárias contra o coronavírus, 

priorizando o distanciamento, o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI (máscara N95, Face-Shields) e álcool 

70% durante a execução das atividades presenciais, de modo 

a buscar garantir, além da autoproteção, uma maior segurança 

para alunos, professores e funcionários da instituição escolar. 

Com relação a implementação das atividades práticas de 

EAN, cada uma delas foi planejada de maneira individualizada 

e contextualizada de acordo com o currículo escolar, com 

frequência quinzenal, totalizando três momentos (primeira 

intervenção, segunda intervenção e culminância). Para tanto, 

os formandos de Nutrição ficaram responsáveis por estabelecer 

um contato mais direto com os professores das turmas, via e-

mail ou telefone/WhatsApp, para que juntos pudessem 

determinar como a intervenção seria feita, coletando 

informações sobre qual a melhor estratégia para envolver os 

escolares, de acordo com o perfil da turma, nível de 

aprendizado, participação e interatividade.  

Quanto à estrutura dos planos de ação, esses foram 

elaborados com a inclusão de elementos como: tema, 

disciplinas e/ou conteúdos envolvidos, objetivos a serem 

alcançados, habilidades e competências trabalhadas nas 

intervenções, metodologia, cronograma e materiais e/ou 

recursos utilizados. Denota-se que antes da efetivação, cada 

planejamento era avaliado pelos docentes responsáveis pela 
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disciplina de EAN, de modo a determinar possíveis correções e 

melhorias e, em seguida, eram enviados para os professores 

responsáveis por cada uma das turmas, nas quais seriam 

desenvolvidas as ações, para que dessem um parecer final 

sobre os referidos. 

Assim, os planos de aula foram idealizados pelos 3 

grupos de graduandos, ressaltando-se que estes possuíam 

total autonomia para escolha de como desenvolveriam suas 

propostas educacionais de EAN. Além disso, também foi visada 

a busca por uma linearidade entre as três intervenções 

produzidas por cada grupo de discentes, para que houvesse 

conexão entre as temáticas e o delineamento de uma 

sequência didática, tendo assim, um aproveitamento mais 

eficaz por parte do alunado, de modo a interligar os conteúdos 

relacionados à Nutrição com aqueles abordados em sala de 

aula, em disciplinas como Língua Portuguesa e Ciências. 

Dessa maneira, os grupos 1 e 2 estruturaram 

planejamentos para as duas turmas de 2º ano, relacionando 

com a disciplina de Língua Portuguesa, e o grupo 3 para a turma 

do 3º ano, interligando-se ao componente de Ciências. O grupo 

1, no primeiro encontro, focou na alimentação saudável com 

base no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014); em 

seguida, nos grupos alimentares, também com referência do 

Guia Alimentar (2014) e; como culminância, desenvolveu uma 

atividade lúdica para a construção das 3 principais refeições 

(café, almoço e jantar), com base nos conhecimentos 

construídos ao longo das ações. Já o grupo 2, no encontro 

inicial, partiu da alimentação do cotidiano das crianças para 

introduzir os tipos de processamento, usando os termos 

“naturais” e “não naturais”; no segundo momento, trabalhou em 
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linguagem acessível, os 4 tipos de processamento dos 

alimentos (BRASIL, 2014) e suas diferenças e; como 

fechamento, fez-se um jogo chamado “Corrida dos alimentos”, 

que retomava os conceitos trabalhados para avaliar a 

compreensão dos alunos. O grupo 3, norteado pelo Guia 

Alimentar (2014) abordou os grupos alimentares através da 

montagem de um prato equilibrado; por conseguinte, relacionou 

a alimentação e atividade física em um contexto dinâmico e; por 

fim, versou sobre comensalidade e seus aspectos no ambiente 

escolar e familiar. 

No que se refere à execução das intervenções com os 

alunos, houve uma variedade de abordagens, com momentos 

dentro da sala de aula (Figura 1), com uso de recursos já 

disponíveis nesse ambiente, como quadro, alfabeto, números, 

dentre outros, podendo estes serem utilizados para mediar o 

processo de ensino e aprendizagem. Outro espaço físico 

utilizado, foi o pátio da escola, para atividades mais lúdicas e 

que necessitavam de movimentação corporal, contribuindo 

também para a medida protetiva de distanciamento físico entre 

todos os envolvidos (Figura 2).  

 

Figura 1. Ação do grupo 1 realizada em sala de aula. 
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Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 2021. 

 

Figura 2. Culminância do grupo 2 no pátio da escola. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 2021. 

 

Enfoca-se ainda que em todas as ações os professores 

das turmas estavam presentes, fato de grande importância para 

o cumprimento das atividades propostas, visto o conhecimento 
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desses acerca dos escolares e sua proximidade com eles, o 

que facilitou a fluidez da relação entre os estudantes de 

Nutrição e as crianças. Para mais, por serem realizadas no 

período referente às aulas das disciplinas que os conteúdos de 

Nutrição estavam inter-relacionados, as ações de EAN se 

limitaram a cinquenta minutos, contemplando o acolhimento, 

socialização dos saberes, avaliação e encerramento, com cinco 

minutos adicionais, caso necessário.  

Sobre as ferramentas empregadas nas ações, aponta-se 

que, devido a FACISA não apresentar um laboratório específico 

para o componente curricular EAN, com materiais e recursos 

lúdicos, os estudantes de Nutrição idealizaram alguns tipos 

jogos, de modo a atrair a participação das crianças, 

promovendo uma maior dinamicidade e ludicidade, como no 

caso do “Jogo dos alimentos”, que foi utilizado pelos grupos 1 e 

2 e da “Corrida dos alimentos”, desenvolvida na culminância do 

grupo 2, que utilizou um dado que ao invés de números tinha 

imagens de alimentos quanto ao nível de processamento (in 

natura, minimamente processados, processados e 

ultraprocessados). 

Outros instrumentos foram elaborados, de acordo com a 

necessidade de cada grupo, incluindo atividades de revisão 

acerca dos conteúdos já ministrados nas disciplinas e que eram 

indispensáveis para a compreensão das temáticas sobre 

alimentação, placas de “verdadeiro” ou “falso” para maior 

interatividade nas dinâmicas implementadas, dentre outros 

elementos. Outrossim, priorizou-se o uso de ferramentas que 

pudessem ser construídas conjuntamente com os alunos para 

que estes estivessem sempre participando ativamente do 

processo de ensino aprendizagem, como cartazes e sugestões 
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de montagem de refeições, que compuseram um mural na 

turma guiada pelo grupo 3. Esses produtos também serviram 

como aparato para avaliar o aprendizado ao longo das ações, 

além da própria explanação oral. 

Salienta-se que cada etapa dos encontros tinha o intuito 

de fomentar um ambiente propício ao aprendizado, utilizando 

de dinâmicas de acolhimento e de encerramento, de modo a 

introduzir os temas, “quebrar o gelo”, incentivar a participação 

das crianças, assim como proporcionar um fechamento gradual 

das atividades. No que se refere à avaliação do desempenho 

dos nutricionistas em formação, parte dela era feita pelos 

professores das turmas do Ensino Fundamental, que recebiam 

no início de cada ação uma ficha avaliativa com alguns critérios 

que deveriam observar frente à desenvoltura dos referidos, 

atribuindo uma nota de zero a dez. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

  

 A princípio, convém ressaltar que as ações de Educação 

Alimentar e Nutricional adequadas detém de uma articulação 

transversal com os componentes curriculares selecionados 

para cada fase da escolarização, e essa transversalidade da 

EAN é presente na Portaria Interministerial n° 1010 de 2006, a 

qual propõe e orienta a promoção da alimentação saudável no 

ambiente escolar, de modo a empregar o alimento como uma 

ferramenta pedagógica para os escolares (BRASIL, 2006).  

Considerando isso, as ações de EAN elaboradas e 

executadas no presente trabalho, tiveram seu planejamento 

focado em desenvolver a transversalidade com os conteúdos já 

estudados pelos alunos, conforme a Lei nº 13.666, de 16 de 
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maio de 2018, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional para incluir a Educação Alimentar e 

Nutricional nos currículos escolares da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio como um tema 

transversal (BRASIL, 2018b). Para tanto, foi vital o subsídio de 

documentos disponibilizados pelo Ministério da Educação e 

pelo Ministério da Saúde, evitando a transmissão isolada e 

fragmentada de temas sobre nutrição e alimentação. Cita-se 

como os principais, a Base Nacional Comum Curricular, o Guia 

Alimentar para a População Brasileira e o Caderno de 

atividades: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

direcionado para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Paralelo a isso, no decorrer das atividades foi 

evidenciado pelas equipes de universitários a presença de 

alguns desafios. Nesse sentido, foi possível viver na prática que 

a formação em Nutrição ainda possui uma abordagem de 

caráter biomédico, no qual o conceito ampliado de saúde ainda 

não é totalmente desenvolvido nessa etapa de formação dos 

profissionais (SANTOS et al., 2021). A vista dessa situação, 

Borsoi, Teo e Mussio (2016) trazem, em seu estudo, que a 

maior dificuldade das atividades de EAN foram voltadas à 

utilização de metodologias tecnicistas, as quais limitaram a 

eficiência das ações.   

Apesar disso, é imprescindível enfatizar que as condutas 

dos desenvolvedores de EAN, tiveram forte influência da 

Pedagogia libertadora de Paulo Freire, que aponta que um 

processo de ensino e aprendizagem eficaz deve ser baseado 

na problematização do contexto onde os sujeitos estão 

inseridos, para que esses construam uma consciência crítica e 

sejam autônomos para transformar o meio, tudo isso mediado 
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pelo diálogo contínuo e permanente (FREIRE, 1987). Portanto, 

buscou-se seguir um modelo horizontalizado de ensino, fugindo 

da perspectiva tradicional, em que o professor é o detentor do 

conhecimento e transmite para o aluno que, passivamente, 

deve absorvê-lo sem contestar, mesmo que não veja significado 

para ele (SAVIANI, 2000).  

Esse entendimento vai de encontro ao que é posto pela 

segunda diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), no caso a da Promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável (PAAS), que enfatiza que a Educação Alimentar e 

Nutricional deve favorecer um diálogo direto entre a 

comunidade e os profissionais da saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento da criticidade frente a alimentação em uma 

visão de autocuidado, promovendo a autonomia dos indivíduos 

(BRASIL, 2013), assim como é indicado no Marco de 

Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas (2012). 

Uma outra dificuldade vivenciada ao longo das práticas 

de EAN, foi o tempo reduzido para desenvolver, de forma mais 

sólida, o processo de educação em si. Devido este ser 

fundamentalizado por uma construção contínua, a qual 

depende de um período ampliado para ser consolidada, ainda 

mais quando os conhecimentos produzidos e compartilhados 

juntamente aos escolares têm o objetivo de se tornarem hábitos 

desde a infância (SANTOS et al., 2018). 

Ademais, as atividades de caráter interventivo foram 

planejadas de modo a explorar conteúdos previamente 

trabalhados, associando a novas temáticas, as quais se 

complementam durante todo o processo. Essa estratégia é 

semelhante a metodologia ativa “sala de aula invertida”, que se 
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utiliza dos conhecimentos prévios para obter maior eficiência no 

aprendizado (PEREIRA; SILVA, 2018). 

Ainda, foram incorporadas diversas temáticas de cunho 

alimentar por meio de dinâmicas educacionais voltadas à 

educação das crianças, com enfoque nos aspectos culturais e 

hábitos comuns ao cotidiano regional onde elas estão inseridas. 

Essa familiaridade passa a ser fundamental para melhor 

fixação, significação e entendimento de exemplos práticos, bem 

como sugerido por Staciolli, Ritscher e Fochi (2017), 

reafirmando a importância do cotidiano no aprendizado infantil.  

Dessarte, convém destacar a importância da figura do 

professor nas atividades de EAN, o qual esteve presente desde 

o planejamento até a execução. Embora seja competência do 

nutricionista escolar, os professores desempenham um papel 

de grande relevância na criação e adoção de hábitos 

alimentares saudáveis (SCARPARO, 2017), tendo em vista sua 

proximidade cotidiana com as turmas. 

Durante as ações, foi instituído o uso do lúdico em todo 

o processo de aprendizado, estimulando a reflexão mediante as 

temáticas trabalhadas sobre alimentação e nutrição, 

construindo-se um vínculo afetivo entre a equipe e a 

comunidade escolar como um todo, fato este que tornou a 

realização das intervenções ainda mais convidativas e 

acolhedoras. Com isso, pode-se explorar todo um universo de 

possibilidades que essa ferramenta pedagógica agrega, desde 

estímulos cognitivos, emocionais, entre outros. Segundo 

Tomich et al. (2021), esse recurso desperta maior envolvimento 

com o conteúdo trabalhado, proporcionando assim maior 

empenho por parte de jovens e crianças.  
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Para além do exposto, tem-se que essa experiência de 

EAN, como práxis de cunho introdutório para a docência, atua 

diretamente no desenvolvimento de competências relevantes 

para o profissional nutricionista. Nessa perspectiva, a proposta 

de educação permanente na prática de formação dos 

profissionais da saúde se torna uma ferramenta para o alcance 

do cuidado humanizado, o qual depende de ações integradas e 

que possuam relações interdisciplinares, de forma a atender a 

realidade social do público alvo (BRASIL, 2012). 

No caso dessa experiência no ambiente escolar, espaço 

este que é fundamental para a formação de hábitos alimentares 

saudáveis nas crianças, destaca-se a urgência de haver 

profissionais permanentemente capacitados para desenvolver 

a EAN (HALMANN, 2020). Destaca-se, ainda, a importância da 

ligação direta entre as escolas e a Universidade, devendo, a 

Nutrição, estar intimamente ligada à Educação, demonstrando 

o notório papel social da EAN para os escolares e para a 

comunidade (MADRUGA; SACCOL, 2021). 

Diante disso, faz-se uma ressalva sobre o atual contexto 

da pandemia de COVID-19, que junto a problemáticas de 

quesito político-organizacional veio a intensificar a pobreza, a 

insegurança alimentar e a fome no Brasil, trazendo à tona a 

necessidade de fortalecer as políticas públicas e programas 

direcionadas para a Segurança Alimentar e Nutricional   

(SIPIONI et al., 2020), sendo a Educação Alimentar e 

Nutricional uma das alternativas para guiar a população para 

opções/escolhas alimentares mais saudáveis perante aquilo 

que têm acesso no seu entorno social, cultural e econômico.  

  Por fim, traz-se então, que o processo de EAN deve 

sempre propiciar uma articulação contextualizada com os 
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constructos já presentes nos indivíduos, sendo crítica, 

colaborativa, dinâmica e eficiente para a promoção de práticas 

autônomas que visem a qualidade da alimentação e, por 

consequência, da vida da população, segura. 

  

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista as vivências descritas no presente 

trabalho, tem-se que as ações de Educação Alimentar e 

Nutricional são de grande significância para a formação 

profissional do nutricionista, além de contribuir para a 

construção de uma visão crítica e reflexiva dos educandos 

acerca da alimentação, principalmente no contexto de 

insegurança alimentar agravado pelo COVID-19. 

Nesse sentido, destaca-se a relevância do partilhamento 

de saberes entre a Universidade e as escolas, com o objetivo 

de fomentar nos escolares a percepção sobre a importância dos 

hábitos alimentares saudáveis, assim como promover a 

experiência de educador para o estudante de Nutrição, seja 

esta como vivência prática da disciplina de graduação ou por 

meio de extensão universitária e/ou estágio.  
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RESUMO: O paciente surdo enfrenta diversas barreiras de 

acessibilidade aos serviços, especialmente no que diz respeito 

à comunicação com os profissionais de saúde. Dessa forma, 

esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão 

integrativa da literatura sobre o tema a partir da seguinte 

questão norteadora: Por que é importante ter a Língua 

Brasileira de Sinais como componente curricular dos cursos de 

Saúde? Foi realizada a pesquisa na base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os descritores 

“surdez”, “acesso aos serviços de saúde”, “língua de sinais”, 

“currículo”, “pessoal de saúde” e “capacitação de recursos 

humanos em saúde” combinados entre si através de quatro 

chaves de pesquisa, no idioma Português, utilizando o operador 

boleano “and”. Com base nos critérios  estabelecidos foram 



A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO 
COMPONENTE CURRICULAR DOS CURSOS DE SAÚDE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

127 
 

incluídos um total de 17 artigos. A Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) é apontada na maior parte dos estudos como uma das 

principais estratégias para a humanização do atendimento  ao 

paciente com surdez, ficando evidente a importância da 

inserção do componente curricular  para a formação 

profissional em saúde. Ademais, dada sua relevância, se faz 

necessário a sua aplicação durante a vivência prática de outros 

componentes para que o profissional de saúde esteja 

preparado para lidar com o paciente surdo em diversas 

situações. 

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Língua de 

sinais. Currículo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), realizado no ano de 2010, o 

Brasil apresenta mais de 9,8 milhões de pessoas com 

deficiência auditiva. Neste grupo, estão inseridos os indivíduos 

que apresentam surdez e aqueles com outros graus de 

deficiência auditiva (SANTOS; PORTES, 2019; SANCHES et 

al., 2019; YONEMOTU; VIEIRA, 2020; MAZZU-NASCIMENTO 

et al., 2020, BERNARDO et al., 2021). 

Os indivíduos que apresentam a surdez propriamente 

dita, em sua maioria, desenvolvem a habilidade de se 

comunicar através da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

qual compreende um sistema complexo e bem estruturado, com 

identidade própria de códigos e expressões, sendo reconhecida 

como língua nativa pela Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002 e 

pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (MOURA et 
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al., 2019; SANTOS; PORTES, 2019; YONEMOTU; VIEIRA, 

2020; MAZZU-NASCIMENTO et al., 2020). 

O componente curricular de Libras é obrigatório nos 

cursos de Magistério, Licenciatura e Fonoaudiologia de 

instituições públicas e privadas, podendo ser ofertada de forma 

eletiva nos demais cursos (MAZZU-NASCIMENTO et al., 2020; 

PEREIRA et al., 2020). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência 

prevê a assistência individual e humanizada ao paciente surdo, 

com base no acolhimento integral das suas especificidades em 

toda rede de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), 

através de diretrizes voltadas para a prevenção e promoção de 

saúde (PEREIRA et al., 2017). 

Contudo, o paciente surdo ainda enfrenta diversas 

barreiras de acessibilidade aos serviços, especialmente no que 

diz respeito à comunicação com os profissionais de saúde. Tais 

dificuldades podem afastar esse usuário do serviço pelo fato do 

mesmo não se sentir compreendido em suas necessidades e 

anseios,  distanciando-o então de uma assistência humanizada 

e integral (SANTOS; PORTES, 2019). 

Conforme Pereira et al. (2017) e Romano e Serpa JR 

(2021), o paciente surdo deve ser observado e compreendido 

de forma individual e o atendimento prestado deve ser 

personalizado a depender da idade,  de 

quando  a  deficiência  auditiva  foi  adquirida,  o  nível  de 

surdez,  outros  problemas  associados  à deficiência, 

habilidades comunicativas e o próprio  nível de escolaridade. 

Para tal, como discorre Costa et al. (2021) a habilidade 

do profissional de se comunicar em Libras torna-se 

imprescindível e deveria ser incentivada ainda durante o 
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processo de formação na graduação, a partir do entendimento 

de que a mesma é uma ferramenta de equidade e inclusão 

social.  

Dessa forma, diante da importância da inserção da 

disciplina de Libras nos projetos pedagógicos dos cursos da 

área da saúde e o incentivo aos discentes para cursá-la, 

vislumbrando uma assistência de qualidade a  população surda, 

este capítulo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa 

da literatura sobre este tema, a partir da seguinte questão 

norteadora: Por que é importante ter a Língua Brasileira de 

Sinais como componente curricular dos cursos de Saúde? 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura. Esse 

tipo de técnica de pesquisa corresponde a um estudo 

sistemático de publicações relacionadas ao tema proposto, 

buscando responder a pergunta norteadora (SOUZA et al., 

2017). 

A busca na literatura ocorreu durante o mês de outubro 

através da base da dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Os descritores utilizados nas pesquisas foram “surdez”, “acesso 

aos serviços de saúde”, “língua de sinais”, “currículo”, “pessoal 

de saúde” e “capacitação de recursos humanos em saúde” 

combinados entre si através de quatro chaves de pesquisa, no 

idioma português, utilizando o operador boleano “and”, 

conforme mostrado no quadro 1, fornecendo um total de 668 

artigos.  
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Quadro 1: Chaves de Pesquisa. 

CHAVES DESCRITORES TOTAL DE 
ARTIGOS  

Chave 1 Surdez AND 
Acessos aos serviços de 
saúde 

330 

Chave 2 Língua de Sinais AND 
Currículo 

152 

Chave 3 Língua de Sinais AND 
Pessoal de saúde 

178 

Chave 4 Língua de Sinais AND 
Capacitação de Recursos 
Humanos em saúde 

8 

Fonte: Próprios autores, 2021. 

 

A inclusão dos artigos seguiu a proposta do trabalho, 

sendo aplicados os seguintes filtros em cada chave: (1) artigos 

que possuíam texto completo disponibiliado de forma online; (2) 

artigos presentes nas bases de dados MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online), LILACS 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e BDENF (Base de dados em Enfermagem); (3) artigos 

publicados no idioma Português, tendo em vista que o objeto de 

estudo é a Língua Brasileira de Sinais; (4) artigos publicados 

nos últimos 5 anos (quando selecionado o filtro citado, a 

plataforma mostrou de forma automática trabalhos de 2016 - 

2021). 
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Em seguida foram excluídos artigos cujos títulos não se 

relacionavam com a temática, que envolve a relação 

profissional-paciente, e por fim, eliminados os artigos que se 

repetiam nas pesquisas. Ao final, totalizaram-se 17 artigos, 

como observado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Seleção final dos artigos. 

CHAVES TOTAL COM 
FILTROS 

COM 
EXCLUSÃ
O DOS 
TÍTULOS 
QUE NÃO 
FAZIAM 
REFERÊN
CIA AO 
ASSUNTO 

COM 
EXCLUSÃO 
DE 
ARTIGOS 
REPETIDOS 

Chave 1 330 14 10 10 

Chave 2 152 4 1 1 

Chave 3 178 10 9 5 

Chave 4 8 1 1 1 

Fonte: Próprios autores, 2021. 

 

Os artigos obtidos foram dispostos no quadro 3, 

juntamente com seus respectivos autores e ano de publicação 

na ordem em que apareceram na pesquisa, conforme 

metodologia adotada. 
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Quadro 3: Síntese dos artigos incluídos na revisão, conforme 

metodologia adotada. 

TÍTULO AUTORES ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Singularidades da 
comunicação no 
encontro de pessoas 
surdas e profissionais 
de saúde mental 

Romano e Serpa 
JR 

2021 

Barreiras e 
facilitadores à 
comunicação no 
atendimento de 
pessoas com 
deficiência sensorial na 
atenção primária à 
saúde: estudo 
multinível 

Condessa et al. 2020 

Diversidade e 
comunicação: 
percepções de surdos 
sobre atividade de 
educação em saúde 
realizada por 
estudantes de 
medicina 

Yonemotu e Vieira 2020 

Meu sonho é ser 
compreendido: Uma 
análise da interação 
médico-paciente surdo 

Pereira et al. 2020 
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durante assistência à 
saúde 

Percepções de sujeitos 
surdos sobre a 
comunicação na 
Atenção Básica à 
Saúde 

Santos e Portes 2019 

O papel do enfermeiro 
frente ao paciente 
surdo 

Sanches et al. 2019 

Acessibilidade do 
adolescente com 
deficiência auditiva aos 
serviços de saúde 

Thomaz et al. 2019 

Comunicação e 
Acessibilidade: 
percepções de 
pessoas com 
deficiência auditiva 
sobre seu atendimento 
nos serviços de saúde 

Vieira, Caniato e 
Yonemotu 

2017 

Principais dificuldades 
e obstáculos 
enfrentados pela 
comunidade surda no 
acesso à saúde: uma 
revisão integrativa de 
literatura 

Souza et al. 2017 
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Dificuldades de 
Profissionais na 
Atenção à Saúde da 
pessoa com surdez 
severa 

França et al. 2016 

Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais nos 
cursos de graduação 
em Enfermagem 

Costa et al. 2021 

Potências e limites no 
cotidiano da formação 
acadêmica no cuidado 
à saúde da pessoa 
surda 

Bernardo et al. 2021 

Fragilidade na 
formação dos 
profissionais de saúde 
quanto à Língua 
Brasileira de Sinais: 
reflexo na atenção à 
saúde dos surdos 

Mazzu-
Nascimento et al. 

2020 

Desafios do cuidado a 
pessoas surdas 
vivenciados por 
familiares ouvintes: 
estudo exploratório 

Marquete et al. 2019 

Como eu falo com 
você? a comunicação 
do enfermeiro com o 
usuário surdo 

Soares et al. 2018 
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Percepção das 
pessoas surdas sobre 
a comunicação no 
atendimento 
odontológico 

Pereira et al. 2017 

A língua brasileira de 
Sinais como disciplina 
obrigatória na 
graduação em 
enfermagem: opinião 
dos discentes 

Moura et al. 2019 

Fonte: Próprios autores, 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela 

Constituição Federal de 1988,  visa a garantia de uma 

assistência à saúde baseada nos princípios doutrinários da 

universalidade, integralidade e equidade. Contudo, apesar dos 

avanços obtidos ao longo de três décadas muitos brasileiros 

ainda não têm acesso aos serviços em sua amplitude, devido 

a  múltiplas questões que acabam promovendo a exclusão 

social de minorias, como é o caso das pessoas portadoras de 

deficiência (SOUZA et al., 2017; THOMAZ et al., 2019; 

PEREIRA et al., 2020). Para Condessa et al. (2020): 

 

As pessoas com deficiência apresentam mais 

necessidades não atendidas de saúde, isto é, 

referem maior dificuldade em conseguir solucionar 

os problemas de saúde em comparação a pessoas 

sem deficiência. O acesso aos serviços de saúde 
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também é mais difícil. As barreiras a esse acesso 

podem ser classificadas em três categorias: 

estrutural, financeira e pessoal/cultural. Essas 

barreiras não comprometem o acesso 

exclusivamente das pessoas com deficiência, mas 

tendem a ser mais graves para essa parcela da 

população. 

 

Neste trabalho,  destaca-se as pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, mais especificamente a comunidade surda. 

A Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência,  criada 

em 2006,  assegura direitos importantes relacionados ao 

acesso à saúde  desses indivíduos,  porém questões 

como  falta de conhecimento do profissional sobre a condição, 

ausência de uma troca comunicativa efetiva durante o 

atendimento e despreparo no acolhimento e direcionamento do 

indivíduo surdo acerca da consulta  representam 

limitações   que dificultam um atendimento integral e equânime 

e, por consequência, impactam diretamente na qualidade de 

vida do indivíduo.   (FRANÇA et al., 2016; PEREIRA et al., 2017; 

SOUZA et al.,  2017; MOURA et al., 2019; THOMAZ et al., 2019; 

PEREIRA et al., 2020; BERNARDO et al., 2021).  

É válido ressaltar que indivíduos que possuem outros 

graus de deficiência auditiva, que não a surdez, geralmente 

utilizam a Língua Portuguesa oral para se comunicar, podendo 

ou não fazer uso de aparelhos auditivos para auxiliá-los. Já 

aqueles que possuem perda total da audição necessitam fazer 

uso de outros artifícios para que a socialização seja possível, 

geralmente utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

(MAZZU-NASCIMENTO et al., 2020). 
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A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua 

visual-espacial (SOUZA et al., 2017) reconhecida pela Lei nº 

10.436, de 24 de Abril de 2002 como língua nativa e, assim 

como outras línguas, possui um complexo sistema linguístico e 

expressões próprias (MAZZU-NASCIMENTO et al., 2020), 

representando a principal forma de comunicação entre os 

indivíduos surdos e entre o indivíduo surdo e a sociedade 

(MARQUETE et al., 2019). 

Conforme Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

e políticas supracitadas, os ambientes de saúde deveriam ter 

profissionais capacitados para a utilização de Libras, sejam eles 

intérpretes ou os próprios profissionais de saúde, de forma que 

o paciente com surdez possa ter todas as suas necessidades 

atendidas compreendendo as especificidades que envolvem a 

sua condição (SANTOS; PORTES, 2019). 

Entretanto, a formação acadêmica dos profissionais de 

saúde não contempla de forma obrigatória a disciplina de 

Libras, o que reflete a fragilidade no preparo dos mesmos para 

lidar com o paciente surdo em sua atuação no mercado de 

trabalho (Mazzu-Nascimento et al., 2020). Os mesmos autores  

constataram que dos 5317 cursos da área da saúde distribuídos 

em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas de todo 

o Brasil, apenas  2293  ofereciam a disciplina de Libras e, em 

sua maior parte, de forma optativa. 

Um estudo realizado por França et al. (2016) verificou as 

dificuldades no atendimento de pessoas com surdez severa 

(PcSS) e foi possível observar que os profissionais não tinham 

conhecimento e preparo suficiente para atender esses 

pacientes, como também a infraestrutura da unidade não 

oferecia recursos que auxiliassem-os. Além disso, foi 
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evidenciado a dificuldade de compreensão de ambas as partes, 

que prejudicou a autonomia dos usuários, pois ficaram 

dependentes do acompanhante para se expressar, interferindo 

na privacidade da consulta (FRANÇA et al., 2016). 

Em conformidade, Soares et al. (2018) verificaram os 

conhecimentos e práticas utilizadas por enfermeiros da atenção 

básica na assistência ao paciente com surdez. Os profissionais 

analisados também relataram dificuldades na comunicação 

com esta clientela e, para auxiliar, utilizavam estratégias como 

a presença de um acompanhante, a escrita e a linguagem 

corporal. Ainda segundo os autores, essas ações partem de 

iniciativas individuais diante da necessidade imediata, mas o 

manejo do paciente com surdez deveria ser guiado por políticas 

públicas que norteassem os profissionais em todo sistema de 

saúde para que seja possível adotar práticas permanentes de 

acessibilidade em saúde à comunidade surda. 

Apesar de ser uma estratégia bastante utilizada, 

conforme observado nas publicações, a presença de um 

acompanhante interfere na autonomia e privacidade do 

paciente surdo, além do mais, não é possível saber se a 

informação passada por terceiros realmente condiz com o que 

o paciente gostaria de expressar (SANTOS; PORTES, 2019). 

A dificuldade de comunicação entre profissional e 

paciente resulta, para o paciente surdo, em uma consulta 

incompleta, dúvidas sobre o tratamento proposto e até mesmo 

o afastamento deste dos serviços de saúde, por sentir-se 

constrangido ou incompreendido em suas demandas 

(YONEMOTU; VIEIRA, 2020). 

Além disso, essa barreira está associada, conforme 

Marquete et. al (2019), à maiores taxas de incidentes e riscos à 
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saúde. E, em situações de emergência, pode trazer piores 

consequências tendo em vista a necessidade de tomadas de 

decisão rápidas (SOUZA et al., 2017). 

 Para Santos e Portes (2019): 

 
[...] a falha no acolhimento gera sentimentos 

negativos, quais sejam angústia, medo, 

insegurança e impaciência, afastando, ao mesmo 

tempo, profissional e usuário. A percepção do 

sujeito é feita a partir de uma comunicação plena, 

no entanto, após atendimentos em saúde, 

pacientes surdos permanecem com a 

incompreensão sobre seus diagnósticos e 

tratamento, fato que ratifica a dificuldade na 

comunicação entre surdos e profissionais de 

saúde. 

 

Como é possível verificar, diversos estudos apontam a 

comunicação como uma das principais barreiras  ao 

atendimento do paciente surdo e destacam também a 

importância da inserção de Libras como componente curricular 

dos cursos de saúde (VIEIRA; CANIATO; YONEMOTU, 2017; 

SOARES et al., 2018; MARQUETE et al., 2019; MOURA et al., 

2019; SANCHES et al., 2019; SANTOS; PORTES, 2019; 

THOMAZ et al., 2019; MAZZU-NASCIMENTO et al., 2020; 

PEREIRA et al., 2020; YONEMOTU; VIEIRA, 2020; 

BERNARDO et al., 2021; COSTA et al., 2021). 

Se faz necessária uma mudança nos projetos 

pedagógicos dos cursos das Instituições de Ensino Superior 

(IES) para que a formação dos graduandos prepare-os para 

lidar com os pacientes com surdez e, assim, a integralidade do 

cuidado e humanização do atendimento, proposta pelo Sistema 
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Único de Saúde, seja colocada em prática (FRANÇA et al., 

2016; SOARES et al., 2018; BERNARDO et al., 2021). 

De acordo com Mazzu-Nascimento et al. (2020), se não 

houver uma certa rigidez quanto à estruturação da disciplina 

nos cursos,  incluindo carga horária, pode haver um ensino 

superficial da Língua Brasileira de Sinais, não atendendo de 

fato às necessidades de comunicação efetiva dos futuros 

profissionais com os pacientes, servindo mais para cumprir a 

lei.   

Em  pesquisa realizada por Yonemotu e Vieira (2020) foi 

discutida uma atividade de educação em saúde realizada por 

estudantes de medicina com pacientes surdos. Esses 

estudantes haviam finalizado um curso de Libras com foco na 

atuação em saúde e neste momento de interação, foi verificada 

grande satisfação por parte dos pacientes que, inclusive, 

apontaram a preferência por profissionais que tinham o 

conhecimento básico da Libras. 

Neste sentido, segundo Costa et al. (2021): 

 
O ensino da Libras nos cursos de graduação é 

importante, pois pode representar o primeiro 

contato dos acadêmicos com a língua de sinais. 

Apesar de não saírem proficientes, os acadêmicos 

terão possibilidade de estabelecer comunicação 

mínima com os surdos, poderão compreender a 

cultura surda e serem sensibilizados acerca da 

exclusão em saúde dos mesmos. 

 

Em conformidade, Pereira et al. (2020) explicam que:  

 
Independentemente das variáveis implicadas na 

implantação da disciplina de Libras na graduação, 
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é fato que a acessibilidade no atendimento clínico 

dos surdos faz-se relevante para a formação 

holística e integral dos profissionais da saúde. 

 

Outras pesquisas (CONDESSA et al., 2020; ROMANO; 

SERPA JR, 2021)  apesar de não contemplarem diretamente a 

importância da disciplina de Libras na graduação ou no 

currículo dos profissionais de saúde, evidenciam a necessidade 

de capacitação profissional no atendimento a pessoas 

portadoras de deficiência. 

Para Romano e Serpa JR (2021) o aperfeiçoamento dos 

processos de comunicação vai além do ensino de uma língua 

específica, compreende também outros aspectos da cultura 

surda, bem como estratégias de leitura labial e posicionamento 

do profissional na hora de se comunicar.  

De acordo com a Condessa et al. (2020) há a 

necessidade de educação permanente da equipe de saúde no 

cotidiano dos serviços visando capacitá-los para a redução de 

barreiras ao atendimento;  ademais, os usuários também 

precisam  ser empoderados sobre a sua condição e direitos.  

 Para que o profissional estabeleça uma boa 

comunicação é importante ter o conhecimento a respeito  da 

condição do paciente, características e limitações. A 

comunidade surda possui uma identidade própria, mas isso não 

significa que todos os indivíduos vão ter as mesmas demandas 

de acessibilidade em saúde (ROMANO; SERPA JR, 2021). 

Assim, é importante que a Língua Brasileira de Sinais 

não fique  restrita a uma disciplina única, mas seja aplicada 

durante a vivência prática de outros componentes para que o 

profissional de saúde esteja preparado para lidar com o 
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paciente surdo em diversas situações que envolvem várias 

especialidades (VIEIRA; CANIATO; YONEMOTU, 2017). 

Para tanto, é imprescindível que sejam utilizadas 

metodologias diversas para atrair e  despertar o interesse dos 

estudantes pela disciplina e humanização do atendimento 

profissional, uma vez que o aprendizado de Libras, observada 

sua complexidade, requer bastante dedicação (PEREIRA et al., 

2020). 
 

 

CONCLUSÕES 

  

Conforme discutido, é evidente a necessidade do Ensino 

de Libras nos cursos de graduação, dada sua importância 

estratégica para a humanização do atendimento ao paciente 

surdo. A formação profissional em saúde precisa estar 

direcionada a garantia de qualidade dos serviços prestados a 

todas as parcelas da população, em todos os níveis de 

complexidade do SUS. 

Entretanto, também é válido destacar que não são todos 

os pacientes surdos que conseguem se comunicar através de 

Libras,  logo, é importante que a formação 

acadêmica  direcionada a inclusão  desses pacientes nos 

serviços de saúde não se reserve apenas  a oferta da disciplina 

mas também, na investigação minuciosa  a respeito da 

condição, entendendo que cada indivíduo possui necessidades 

específicas que exigem, portanto,  estratégias diversas de 

inclusão. 
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RESUMO: A Unidade de Laboratório de Análises Clínicas 
(ULAC) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é 
cenário de prática dos estudantes de graduação dos cursos de 
Biomedicina e Farmácia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), recebendo, em média, vinte e cinco 
alunos por ano para o estágio curricular em Análises Clínicas. 
O estágio ocorre na forma de rodízio entre os setores de 
análise, sendo os estudantes acompanhados pelos 
profissionais da Unidade, que atuam como preceptores. Nos 
últimos anos, por meio de pesquisas de satisfação direcionadas 
aos estudantes e realizadas ao término do período de estágio, 
foram acumuladas sugestões e percepções para a melhoria do 
estágio em Análises Clínicas na ULAC. Dentre as dificuldades 
relatadas pelos alunos durante o estágio estão a falta de 
padronização entre os preceptores quanto às práticas ou 
conteúdos abordados e a falta de enfoque na fase pós-analítica, 
o que inclui a fraca abordagem da interpretação dos resultados 
dos exames laboratoriais em relação ao contexto do paciente. 
Considerando as demandas dos estudantes e a necessidade 
de melhoria na área de Ensino, como proposto pelos objetivos 
estratégicos do Hospital, foi desenvolvido um Programa de 
Estágio em Análises Clínicas para a ULAC, composto por 
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diretrizes gerais e específicas, com o qual espera-se consolidar 
e harmonizar as condutas em preceptoria na Unidade.  
Palavras-chave: Preceptoria. Educação em Saúde. Análises 

Clínicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estágio compreende um ato de aprendizado da prática 

profissional no ambiente de trabalho, de forma supervisionada, 

para estudantes de ensino superior, médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental. A supervisão 

requerida para este ato deve ser realizada por profissional com 

formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário, sendo indicado pela 

instituição que oferece a prática do estágio (BRASIL, 2008).  

A supervisão de estágio é mediada pelo preceptor, que 

dentre os diferentes conceitos existentes na atualidade, pode 

ser definido como o profissional não docente que pertence ao 

quadro de pessoal do serviço que oferece a vaga de estágio, a 

quem é dada a função de supervisionar e orientar os estagiários 

durante o período de estágio. O preceptor é, portanto, o 

profissional responsável por apresentar ao estudante a 

atividade profissional na prática (SANTOS, 2021). 

A preceptoria, de acordo com o Ministério da Saúde 

(2005), estaria vinculada à função de supervisão docente-

assistencial específica da área de atuação ou de especialidade 

profissional. No contexto da preceptoria em Saúde, os Hospitais 

Universitários (HUs) têm papel fundamental na formação de 

profissionais da área. Estes hospitais constituem centros 

formadores de recursos humanos da área da Saúde, além de 

prestar assistência à população e contribuir para os processos 
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de inovação assistencial e tecnológica em Saúde no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (CORNETTA; ALVES, 2020a). 

A EBSERH, Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares, que administra grande parte dos HUs brasileiros, 

lançou em 2018 as Diretrizes para o Exercício da Preceptoria 

nos Hospitais Universitários da Rede. Essas Diretrizes têm 

como um dos objetivos definir bases para regular e gerir a 

preceptoria/supervisão dos estágios curriculares obrigatórios 

em suas unidades hospitalares (EBSERH, 2018). Apesar da 

concepção do papel de formador de profissionais da Saúde, 

observa-se, neste documento, um enfoque de direcionamentos 

para a preceptoria de Residências Médicas e Multiprofissionais, 

e no caso de preceptoria de cursos de Graduação, há um 

enfoque para cursos em que os estudantes vivenciam o contato 

direto com o paciente. 

Quando se trata de literatura, é possível observar um 

padrão semelhante: quando estudos abordam estágios e 

preceptoria em cursos da Saúde, nota-se uma predominância 

de trabalhos envolvendo profissionais e estudantes da 

Medicina, da Enfermagem, Nutrição e Odontologia; em 

contrapartida, observa-se uma escassez de estudos 

envolvendo o estágio e preceptoria em Análises Clínicas 

(SANTOS, 2021). 

Nesse contexto, alguns relatos que tratam do estágio e 

da preceptoria em Análises Clínicas no âmbito dos HUs 

brasileiros trazem à tona problemas que são compartilhados por 

unidades laboratoriais hospitalares em diferentes regiões, 

reforçando a necessidade de desenvolvimento de estratégias 

para o bom andamento dessa atividade essencial para a 

formação de profissionais capacitados e de qualidade na área 
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de Análises Clínicas (MELO, 2020; MELO; VILELA, 2020; 

SANTOS, 2021). 

A Unidade de Laboratório de Análises Clínicas (ULAC) 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), hospital da 

rede EBSERH, é cenário de prática dos estudantes de 

graduação dos cursos de Biomedicina e Farmácia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 

Unidade recebe, em média, vinte e cinco alunos por ano para o 

estágio curricular em Análises Clínicas, distribuídos entre os 

turnos matutino, vespertino e noturno. O estágio ocorre na 

forma de rodízio entre os setores de análise, sendo os 

estudantes acompanhados pelos profissionais da Unidade, que 

atuam como preceptores. 

Considerando que as Diretrizes para o Exercício da 

Preceptoria nos Hospitais Universitários da Rede EBSERH 

recomendam que cada Hospital institua suas próprias rotinas 

para atender as recomendações do exercício da preceptoria 

(EBSERH, 2018), e considerando ainda as necessidades de 

melhoria no âmbito do ensino (preceptoria) na ULAC/HUOL 

identificadas por preceptores e alunos, foi proposto o 

desenvolvimento de um Programa de Estágio em Análises 

Clínicas, no qual houvesse um direcionamento para os 

preceptores para uma melhor atuação junto aos estagiários da 

Unidade. 

Dessa forma, os objetivos da construção e formalização 

do Programa de Estágio em Análises Clínicas incluem 

padronizar e harmonizar as condutas em preceptoria na ULAC 

por meio de diretrizes gerais e específicas e definir as 

competências a serem ofertadas aos estudantes durante o seu 

estágio curricular, alinhando-as aos planos de atividades 

definidos pelas Coordenações dos cursos atendidos, definindo 
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estratégias para que estas competências sejam por eles 

integralizadas, de modo a auxiliar na formação de futuros 

profissionais de laboratório com capacidade de utilizar os 

conhecimentos adquiridos no campo de prática em sua vida 

profissional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho compreende um relato de experiência 

educacional da construção de um Programa de Estágio em 

Análises Clínicas em um hospital terciário. A necessidade de 

harmonizar as condutas entre os preceptores da Unidade ao 

recepcionar estudantes para estágio curricular impulsionou a 

construção de um Programa de Estágio bem definido, que 

incluísse diretrizes gerais (com definições de planejamento e 

condutas gerais) e específicas (com definições de conteúdo a 

ser abordado em cada setor de análise).  

Para a criação deste documento, foi realizada uma 

abordagem adaptada do método “Seis passos” articulado por 

Kern et al. (1998) e foram avaliadas as necessidades de três 

frentes de contribuição: as percepções dos analistas clínicos 

(biomédicos e farmacêuticos-bioquímicos) que atuam como 

preceptores na Unidade, levantadas em um espaço virtual 

(plataforma Teams) destinado para a discussão de atualizações 

em preceptoria; o conteúdo dos Termos de Estágio fornecidos 

pelas Coordenações dos cursos atendidos (cursos de 

graduação de Biomedicina e Farmácia); e as sugestões dos 

próprios estudantes que tiveram a ULAC como cenário de 

prática para seu estágio curricular, obtidas por meio de 

pesquisas de satisfação aplicadas ao final do período de 

estágio. 
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A confecção do documento do Programa de Estágio em 

Análises Clínicas da Unidade de Laboratório de Análises 

Clínicas utilizou como base o modelo de documento de 

Programa fornecido pelo Setor de Gestão da Qualidade e 

Vigilância em Saúde (SGQVS), setor que padroniza a emissão 

de documentos na instituição. Para o documento do tipo 

Programa, os tópicos obrigatórios incluíram apresentação, 

objetivo, siglas e conceitos, abrangência do programa, 

diretrizes, monitoramento e avaliação e referências. Após 

elaboração, o documento seguiu para as etapas de análise, 

validação e aprovação, sendo por fim divulgado na intranet da 

instituição. Segundo as normas de elaboração de documentos 

da EBSERH, rede de hospitais à qual o HUOL está vinculado, 

a periodicidade de revisão do tipo de documento Programa é de 

dois anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi alinhado como objetivo do Programa de Estágio em 

Análises Clínicas da ULAC definir as competências que serão 

ofertadas aos estudantes durante o seu estágio curricular na 

Unidade, alinhando-as aos planos de atividade fornecidos pelas 

Coordenações dos cursos atendidos, definindo estratégias para 

que estas competências sejam por eles integralizadas. 

A abrangência do Programa foi determinada como sendo 

aplicável a todos os preceptores dos setores de análise da 

ULAC (Bioquímica, Imunologia, Hematologia, Hormônios, 

Microbiologia e Urinálise/Parasitologia) e a todos os estudantes 

em estágio curricular recebidos na Unidade.  
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A justificativa para o Programa foi baseada na 

necessidade de alinhamento das atividades da Unidade à visão 

da instituição: 

 
Ser referência na Rede EBSERH no ensino e na 

pesquisa acadêmica em graduação e pós-

graduação, na assistência humanizada de média 

a alta complexidade, em atuação integrada com a 

UFRN e, na gestão hospitalar sustentável, 

transparente e inovadora, contribuindo para o 

fortalecimento das políticas públicas de saúde. 

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 

2020)  

 

Nesse sentido, o Programa busca trazer uma nova 

perspectiva no modo de fazer preceptoria na Unidade.  

Segundo Melo e Vilela (2020), em um estudo com 

gestores e egressos do curso de Farmácia que realizaram o seu 

estágio curricular em Análises Clínicas em um hospital 

universitário do Nordeste, verificou-se uma ausência de 

planejamento conjunto do estágio (curso e cenário de prático) e 

um despreparo do serviço para a função de preceptoria. Neste 

trabalho, foram relatadas experiências dificultosas ao 

aprendizado dos alunos, incluindo má gestão do tempo 

despendido para o ensino, a fragmentação do conhecimento 

por setores de análise e a falta de compromisso por uma parte 

da equipe de preceptores com o aprendizado dos alunos e com 

o serviço em si.  

Relatos de experiência dos estudantes recebidos na 

ULAC, similares aos dos relatados por Melo e Vilela (2020), 

obtidos por meio de pesquisas de satisfação, juntamente com 

as percepções de parte dos preceptores da Unidade, aliados à 
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necessidade de melhoria no quesito ensino encorajada pela 

instituição, impulsionaram a realização de um alinhamento de 

diretrizes em preceptoria. Esse alinhamento teve como objetivo 

harmonizar a conduta de toda a equipe de preceptores, 

possibilitando uma equidade de conteúdos abordados para 

todos os estudantes e favorecendo à criação de um campo de 

prática pleno para a formação de futuros profissionais de nível 

superior de laboratório. 

Dessa forma, as diretrizes definidas para este Programa 

de Estágio foram subdivididas nas seguintes categorias: 

diretrizes para o planejamento do recebimento de novas 

turmas; diretrizes para a recepção de novas turmas; 

competências e atividades que devem ser contempladas e 

ofertadas aos estudantes para cada setor de análise; e, por fim, 

os questionamentos norteadores que podem auxiliar nas 

condutas de preceptoria.  

As diretrizes para planejamento do recebimento de 

novas turmas incluem a definição de preceptores oficiais 

perante as Coordenações de curso, a definição de cronograma 

e distribuição dos alunos entre os setores de análise; a escolha 

de artigos científicos ou materiais de consulta que serão 

abordados ao longo do período de estágio, bem como o 

cronograma das reuniões de discussão desses materiais; e a 

confecção dos Planos de Atividades do Estágio individuais para 

envio aos estudantes (contendo metodologia, cronograma, 

forma de avaliação e monitoramento do estudante e referências 

para consulta). Definiu-se que essas atividades devem ocorrer 

em momento anterior à chegada de cada nova turma de 

estagiários. 

 As diretrizes para a recepção de novas turmas 

direcionam os preceptores para o que deve ser realizado no 
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primeiro dia de estágio: apresentação da estrutura da Unidade 

e dos colaboradores; apresentação das normas gerais do 

laboratório e normas de biossegurança que devem ser 

seguidas.  

 Nas tabelas que seguem (Tabelas 1 a 7), constam as 

diretrizes (competências e atividades) que devem ser 

abordadas no laboratório e em cada setor de análise; elas 

servem de guia para que o laboratório, como campo de prática, 

por intermédio dos seus preceptores, ofereça aos estudantes 

em estágio curricular, de modo equânime, a vivência em prática 

laboratorial. Para a construção do conteúdo dessas diretrizes 

específicas foram considerados o leque de exames 

laboratoriais oferecidos pela ULAC e, consequentemente, todas 

atividades relacionadas a ele. 

 

Tabela 1. Diretrizes para a fase pré-analítica. 

BIOSSEGURANÇA 

Adesão aos procedimentos de segurança inerentes aos laboratório 

FLEBOTOMIA 

Coleta sanguínea – ordem dos tubos de coleta e realização 

TRIAGEM 

Processamento inicial de amostras biológicas 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio de centrífuga 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

Tabela 2. Diretrizes para o Setor de Bioquímica. 

BIOQUÍMICA 

Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Dosagens bioquímicas automatizadas – realização e interpretação 

GASOMETRIA 

Gasometria venosa e arterial – realização do exame e interpretação 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de Bioquímica  

Manuseio do equipamento de Hemoglobina glicada 

Manuseio do equipamento de dosagem de Cloro no suor 
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Manuseio do Gasômetro 

QUALIDADE 

Controle de equipamentos 

Manutenção de equipamentos 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

Tabela 3. Diretrizes para o Setor de Imunologia. 

IMUNOLOGIA 

Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Testes automatizados – realização e interpretação 

Testes imunocromatográficos – realização, leitura e interpretação 

Testes com látex – realização, leitura e interpretação 

Testes de hemaglutinação – realização, leitura e interpretação 

VDRL – realização, leitura e interpretação 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de Imunologia 

Manuseio do agitador de placa de Kline 

Manuseio da centrífuga 

Manuseio do agitador de tubos 

Manuseio do microscópio 

QUALIDADE 

Controle de equipamentos 

Manutenção de equipamentos 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

Tabela 4. Diretrizes para o Setor de Hematologia. 

HEMATOLOGIA 

Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Hemograma – realização, leitura da lâmina (contagem diferencial, 
avaliação da série vermelha, avaliação das plaquetas) e interpretação 

Celularidade de líquidos biológicos – preparo do exame, leitura e 
interpretação 

Velocidade de hemossedimentação – realização, leitura e interpretação 

COAGULAÇÃO 
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Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Coagulograma – realização e interpretação 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de Hematologia 

Manuseio do homogeneizador de tubos 

Manuseio do equipamento da Coagulação 

Manuseio do microscópio 

QUALIDADE 

Controle de equipamentos 

Manutenção de equipamentos 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

Tabela 5. Diretrizes para o Setor de Hormônios. 

HORMÔNIOS 

Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Dosagens de hormônios automatizadas – realização e interpretação 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de Hormônios 

QUALIDADE 

Controle de equipamento 

Manutenção de equipamento 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

Tabela 6. Diretrizes para o Setor de Microbiologia. 

BACTERIOLOGIA 

Recebimento e processamento inicial de amostras biológicas 

Semeio de amostras biológicas 

Bacterioscopia – coloração, leitura e interpretação 

Urocultura – interpretação e seguimento 

Hemocultura – interpretação e seguimento 

Coprocultura – interpretação e seguimento 

Pesquisa de Bactérias Multirresistentes – interpretação e seguimento 

Cultura de secreções – interpretação e seguimento 

Cultura de líquidos – interpretação e seguimento 
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Métodos manuais de identificação bacteriana 

Teste de sensibilidade aos antimicrobianos (manual) – realização, leitura 
e interpretação 

Métodos de identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos 
(TSA) automatizados – realização, leitura e interpretação 

MICOBACTERIOLOGIA 

Baciloscopia – coloração, leitura e interpretação 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de identificação e TSA  

Manuseio do equipamento de hemocultura 

Manuseio de centrífuga 

Manuseio de autoclave 

Manuseio de microscópio 

QUALIDADE 

Controle de equipamentos 

Manutenção de equipamentos 

Produção de meios de cultura 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 
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Tabela 7. Diretrizes para o Setor de Urinálise/Parasitologia. 

URINÁLISE 

Processamento de amostras de urina para Sumário de Urina com 
Sedimentoscopia (da tira reativa ao preparo do sedimento) e pesquisa de 
Dismorfismo eritrocitário 

Tira reativa – leitura e interpretação 

Sedimentoscopia – preparo da lâmina; reconhecimento de células, 
cristais, cilindros, bactérias, leveduras e parasitas, fios mucosos e 
artefatos; interpretação 

Dismorfismo eritrocitário – reconhecimento de hemácias dismórficas e 
interpretação 

PARASITOLOGIA 

Exame parasitológico de fezes pelo método de Hoffman – preparo do 
exame e leitura 

Pesquisa de leucócitos – preparo do exame e leitura 

Pesquisa de trofozoítos – preparo do exame e leitura 

Pesquisa de sangue oculto – preparo do exame e leitura 

EQUIPAMENTOS 

Manuseio do equipamento de leitura de tira reativa  

Manuseio do refratômetro 

Manuseio de centrífuga 

Manuseio de microscópio 

QUALIDADE 

Controle do equipamento de leitura de tira reativa 

Manutenção do equipamento de leitura de tira reativa 

RESULTADOS 

Digitação de resultados 

Liberação de resultados considerando o contexto do paciente 
Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

 A inserção das atividades de digitação de resultados e 

liberação segundo o contexto do paciente foram inseridas em 

todos os setores de análise, uma vez que foi um dos pontos 

mais mencionados pelos estudantes nas pesquisas de 

satisfação como necessidade de melhoria; de modo geral, os 

alunos apontaram que dava-se pouco ou nenhum enfoque ao 

ensino da liberação de laudos em seus estágios curriculares na 

Unidade e, como trata-se de atividade essencial exercida por 
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profissional de nível superior de laboratório, essa atividade foi 

inserida no Programa de Estágio em Análises Clínicas da 

ULAC, como uma tentativa de garantir que seja abordada por 

todos os preceptores em momento oportuno.  

 Ainda com o intuito de promover a autorreflexão e 

melhoria contínua em preceptoria no laboratório, foram 

inseridos no Programa de Estágio alguns questionamentos 

norteadores que podem auxiliar os preceptores em suas 

condutas (Tabela 8) (OPLUSTIL et al., 2020).  

 

Tabela 8. Questionamentos norteadores para as condutas em 

preceptoria. 

Eu mostro ao estudante onde obter as informações para realizar os 
procedimentos? 

Eu captei ou percebi as características do estudante (exemplo, histórico, 
interesses especiais)? 

Eu explico os procedimentos de forma clara? 

Eu demonstro os procedimentos de forma clara? 

Eu mostro onde encontrar insumos e equipamentos para realizar os 
procedimentos? 

Eu dou tempo suficiente ao estudante para praticar? 

Eu sou acessível? 

Se eu não sei a resposta para uma pergunta, eu busco a informação? 

Eu observo o estudante em ação e o corrijo, quando necessário, de 
maneira respeitosa? 

Eu dou o feedback construtivo ao estudante no momento correto? 

Eu contribuo para preparação teórica do estudante e o questiono para 
avaliar o conhecimento adquirido e o entendimento do processo? 

Fonte: Programa de Estágio em Análises Clínicas da ULAC (HUOL, 2021) 

 

Considerando que a formação de preceptores por meio 

de cursos de capacitação é apontada como uma necessidade 

ainda pouco atendida (SANTOS, 2021), a inserção dos 

questionamento norteadores acima elencados no Programa de 
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Estágio pode estimular na busca por conhecimento na área e 

propiciando em melhoria.  

Em se tratando do item do Programa referente ao 

monitoramento e avaliação dos estudantes, as diretrizes 

relacionam que o monitoramento do desempenho dos 

estudantes deve ser realizado continuamente com a evolução 

na execução das atividades, sendo o feedback nos momentos 

oportunos uma prática recomendada para os preceptores 

(CORNETTA; ALVES, 2020b; EVANGELISTA; MENDONÇA; 

OLIVEIRA, 2020). São estimuladas breves reuniões semanais 

ou quinzenais com os estudantes, de acordo com a 

disponibilidade dos preceptores, para monitorar as dificuldades 

e os progressos dos alunos. Em caso de necessidade, os 

preceptores devem reunir-se para discutir assuntos pertinentes 

à preceptoria. A comunicação com a Coordenação dos cursos 

atendidos também é recomendada.  

Alinhou-se ainda que a avaliação final dos estudantes 

será dada conforme determinado pelas Coordenações dos 

cursos atendidos, em geral avaliando pontos como interesse, 

responsabilidade (assiduidade e pontualidade), compromisso, 

relacionamento (ética), desenvoltura no desempenho das 

atividades (capacidade de estabelecer prioridades, 

operacionalização), entre outros quesitos. As competências e 

atividades executadas em cada setor de análise podem ser 

avaliadas individualmente (como insatisfatório, satisfatório e 

muito bom) e servir de base para a avaliação geral do aluno.  

Ao fim do período de estágio, formalizou-se que será 

enviada a cada estudante uma Pesquisa de Satisfação (via 

Office Forms) com perguntas relacionadas a variados aspectos 

do estágio (autoavaliação do aluno, avaliação geral de 

preceptores, percepções e sugestões). Os resultados dessas 



FORMALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS COMO 
BASE PARA HARMONIZAÇÃO DE CONDUTAS EM PRECEPTORIA 

160 
 

pesquisas devem compor um relatório para cada turma, sendo 

divulgados para todos os colaboradores da Unidade, de modo 

a servir de base para implantação de melhorias para as turmas 

futuras, sendo a formalização deste Programa de Estágio um 

exemplo de efetividade de utilização das informações captadas 

nestas pesquisas.  

Resultados de um estudo qualitativo realizado com 

estudantes de Enfermagem (GUNAY, U.; KILINÇ, G., 2018) 

mostraram que estes acreditavam que seu conhecimento 

teórico e habilidades eram insuficientes para a atuação no 

campo de prática e que usualmente tinham dificuldades de 

aplicar na prática clínica o conhecimento teórico adquirido na 

academia. Os autores sugerem que a colaboração entre 

preceptores, gestores do cenário de prática e os representantes 

das instituições de ensino superior (professores da graduação) 

sejam essenciais para contornar essas dificuldades. De fato, 

são dificuldades também relatadas pelos estagiários recebidos 

na ULAC; no entanto, acreditamos que a aplicação do 

Programa de Estágio construído pode contribuir para contornar 

esta e outras dificuldades, contribuindo por fim na formação de 

profissionais de laboratório capazes de utilizar os 

conhecimentos adquiridos no campo de prática em sua vida 

profissional. 

 

CONCLUSÕES  

 

A construção e formalização do Programa de Estágio em 

Análises Clínicas, tendo como base demandas de preceptores 

e alunos, procurou padronizar e harmonizar as condutas em 

preceptoria na ULAC/HUOL. Tal construção foi fonte de 

aprendizado para preceptores, estabelecendo novos metas no 
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contexto da preceptoria para que sejam acumuladas novas 

experiências no âmbito do ensino no campo de prática. Espera-

se com este trabalho estimular a melhoria em preceptoria em 

Análises Clínicas na Unidade, estimulando a discussão sobre o 

tema, não só localmente, mas em outras unidades hospitalares 

ou de assistência à saúde distribuídas pelo país, podendo o 

conteúdo aqui apresentado servir de apoio para a construção 

de Programas de Estágio em laboratórios clínicos brasileiros 

que servem de palco para o estágio em Análises Clínicas ou 

que porventura venham a exercer essa atividade, de modo a 

contribuir com a formação de qualidade de profissionais de 

laboratório de nível superior.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar as 
contribuições de ações extensionistas na formação de 
estudantes de Enfermagem  do projeto de extensão “Ações 
Interdisciplinares na Promoção da Saúde de Indivíduos com 
deformidade bucomaxilofacial” realizado pela Escola Técnica 
de Saúde (ETS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
com atendimento no Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
em João Pessoa-PB. Visando a indissociabilidade entre o 
ensino, pesquisa e extensão, buscou-se oportunizar uma 
formação propedêutica aos novos extensionistas e propiciar 
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atualizações as profissionais de enfermagem que já faziam 
parte da equipe de enfermagem. Nesse contexto, foi realizado 
o I Webinar, constituído por seis seminários temáticos, com 
escopo em propiciar por meio de formações para uma prática 
assistencial  de qualidade aos pacientes acometidos por 
deformidades bucomaxilofacial. Para a realização do I Webinar, 
foram convidados profissionais com expertises nas temáticas 
propostas para formação propedêutica. Verificou-se a 
autonomia adquirida pelos estudantes após a participação nas 
atividades extensionistas, tanto no desenvolvimento pessoal, 
relacionado ao aprendizado, trabalho em equipe e respeito ao 
outro, como no desenvolvimento acadêmico, em que houve a 
oportunidade de realizar atividades que não são encontradas 
na grade curricular. A participação, o engajamento, as 
articulações com o tripê basilar ensino, pesquisa e extensão, 
propicia aos  estudantes em projetos de extensão maior 
comprometimento em  contribuir de modo assertivo  para a 
transformação social, individual e coletiva. 
Palavras-chave: Formação acadêmica. Desenvolvimento de 

pessoal. Ensino. Estudantes de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A extensão universitária tem como arcabouço o 

fortalecimento do processo educativo, científico e cultural cujo 

escopo visa a indissociabilidade entre o tripé basilar constituído 

por  ensino, pesquisa e extensão (SILVA, 2020). 

É permeada por benefícios advindos da promoção do 

protagonismo dos atores envolvidos, possibilitando avanços 

técnicos-científicos e culturais na academia.  Nessa cerne, 

ressalta-se que a extensão propicia a  expansão e acesso à 

educação, favorecendo a compreensão e fortalecimento da 

mesma,  sendo vista como uma  estratégia para a  melhoria do 
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aproveitamento  acadêmico, oportunizando as atividades 

inerentes a pesquisa por meio do estimulo e  aprendizagem 

(CAVALCANTE et al., 2019).   

Deste modo, as ações extensionistas corroboram para o 

desenvolvimento  de conhecimentos  disseminados dos 

profissionais extensionistas, para os estudantes e desses para 

a  comunidade assistida, com valorização do conhecimento 

empírico desse útimo (RIBEIRO; SILVA, 2017). 

Assim,  a práxis pedagógica por meio da vivência  

extensionista, favorece o  retorno para a comunidade assistida, 

por meio da formação  que os discentes adquiriram a partir dos 

aspectos  critico-reflexivos, teórico-práticos, éticos, políticos, 

econômicos e sócio-culturais (COSTA; RAMOS; SANTOS, 

2020). 

 A formação  extra muro, possibilita ao discente contribuir 

de modo significativo com a sociedade, através do  

conhecimento apreendido na sua formação acadêmica. Desta 

maneira, possibilita maior conhecimento do discente, levando 

ao aperfeiçoamento das atividades executadas, favorece 

benefícios não só para os discentes, mas também para os 

indivíduos que são alvo de suas ações extensionistas 

(MORAES et al., 2016). 

Neste sentido, as instituições de ensino, têm 

oportunizado em  seus  currículos a formação acadêmica 

mediante o uso de métodos que produzam resultados eficazes, 

com escopo na aptidão e habilidades dos discentes, para que 

esses possam atuar com eficiência  frente aos novos desafios 

advindos  da sociedade, ao qual a  extensão  universitária vem 

a ser coadjuvante  no  futuro  profissional destes discentes,  

através da  aproximação  com  o  mundo  concreto (RIOS; 

SOUSA; CAPUTO, 2019). 
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No contexto dos cursos da área da saúde, constata-se 

que os avanços emergentes no campo da ciência favorecem a 

implementação das necessidades de adequações dos 

currículos em relação à formação dos profissionais de saúde, 

realizando modificações constantes em suas estruturas 

curriculares. (PAULA et al., 2019). 

O intercâmbio entre a tríade ensino, pesquisa e extensão 

perpassam o conhecimento biológico e sistemático, uma vez 

que as exigências advindas dos avanços técnicos científicos 

tem como escopo formar profissionais competentes a partir do 

conhecimento multidimensional,  propiciando desse modo, ao 

futuro profissional uma visão   crítica   e  clínica da realidade por 

meio da contextualização, sistematização e envidando  

esforços para o alcance  da transformação social (SIQUEIRA et 

al., 2017) 

Em suma, a extensão universitária consiste no elo de 

integração entre a academia e a comunidade, ao qual 

perpassam as ações propostas. Assim, é imprescindível a 

participação e engajamento dos acadêmicos nos projetos de 

extensão, com enfoque na saúde nas questões de cunho social, 

favorecendo a formação de profissionais, com pensamento 

crítico-reflexivo e cidadão (SILVA et al., 2019).   

Ante o exposto, este estudo têm como objetivo: relatar as 

contribuições de ações extensionistas na formação de 

estudantes de enfermagem  do projeto de extensão “Ações 

Interdisciplinares na Promoção da Saúde de Indivíduos com 

deformidade bucomaxilofacial” realizado pela Escola Técnica 

de Saúde (ETS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

com atendimento no Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

em João Pessoa-PB. 
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RELATO DA AÇÃO 

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  do  tipo  relato  de 

ação extensionista, resultante de um projeto de extensão, de 

natureza interdisciplinar, denominado “Ações Interdisciplinares 

na Promoção da Saúde de Indivíduos com Deformidades 

Bucomaxilofacial”, sob a coordenação geral de uma docente da 

área da Odontologia do Curso Técnico em protese dentária da 

Unidade Profissional da Escola Técnica de Saúde  da 

Universidade Federal da Paraíba e tendo uma docente do curso 

técnico de  Enfermagem da mesma unidade, como responsável  

pelos profissionais e estudantes de Enfermagem.  

O presente projeto de extensão está vinculado ao Curso 

Técnico em prótese dentária, com colaboração do curso técnico 

em  Enfermagem, ambos os cursos fazem parte da Unidade 

Profissionalizante da Escola Técnica de Saúde do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Os 

atendimentos são realizados  no  Serviço de Reabilitação da 

Face do Hospital Universitário Lauro Wanderley, no município 

de  João Pessoa- PB. O referido projeto é constituído  por uma  

equipe multidisciplinar das áreas da Odontologia e da 

Enfermagem. 

Esse relato refere-se as atividades onlines e presenciais 

desenvolvidas durante o segundo semestre de 2021 pela equipe 

de Enfermagem no referido projeto. O cenário de campo foi o 

ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW/UFPB), em João Pessoa-PB, onde ocorreram os 

atendimentos aos pacientes nas sextas-feiras no turno da tarde. 

O público-alvo do projeto são pessoas com deformidades 

bucomaxilofaciais, ou seja, pessoas com deformações de origem 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA E A VIVÊNCIA INTERDISCIPLINAR DE ESTUDANTES 
DE ENFERMAGEM: RELATO DE AÇÃO EXTENSIONISTA 

169 
 

multicausal, desde origem congênita, neoplásicas, acidentes  

traumáticos (automobilísticos, domésticos, ataques na face por 

animais, armas de fogo), entre outras. 

Destaca-se, que a dinâmica das ações no projeto, inicia-

se com o encaminhamento dos pacientes para o serviço de 

reabilitação, seja por indicações de cirurgiões de cabeça e 

pescoço, ou através de contatos telefônicos com os 

odontólogos da equipe. A partir de então, os  pacientes são 

acolhidos pela equipe, procede-se com a abertura do prontuário 

contendo: dados de identificação, anamnese,  registros das 

consultas e respectivas condutas interdisciplinares da 

Enfermagem e da Odontologia.  

No que tange, a composição da equipe do projeto, 

atualmente está constituída por: três docentes com formação 

profissional na área de odontologia, cinco alunos do curso 

técnico em prótese dentária,  dois docentes com formação em 

enfermagem e duas alunas do curso técnico em enfermagem. 

 A partir do ano de 2022 objetiva-se ampliar a equipe do 

presente projeto com a colaboração de outros profissionais 

como: médico especialista em cirurgia  de cabeça e pescoço,  

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e  nutricionista. 

A assistência de enfermagem no referido projeto é de 

suma relevância,  desde o planejamento em equipe das ações 

de cuidados para cada paciente, e mais especificamente na 

manutenção cutâneo-mucosa, através da higienização da área 

antes e após a moldagem, como também, nos cuidados com o 

preparo do leito da lesão na área que será realizada a 

moldagem. Além de orientações de enfermagem para o 

autocuidado  no domicílio  até  o acompanhento da alta do 

paciente com competência e humanidade. 
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Vale destacar que, o projeto além de possuir uma 

assistência interdisciplinar, assume também um cuidado 

humano, pois não é dotado apenas de uma assistência 

especializada  e de ações educativas em saúde, mas se trata de 

um projeto acolhedor, com rodas de diálogos, com adoção de 

vínculo afetivo e de confiança, que ressalta a  comunicação 

verbal e não verbal, com a atenção voltada às subjetividades e 

à escuta ativa  e  qualificada. 

No que se refere a práxis pedagógica do presente projeto, 

seguiu-se à rigor o tripé basilar Ensino, Pesquisa e Extensão, de 

modo a integrar as atividades educacionais e assistenciais em 

um movimento contínuo de teoria e prática. Desta forma, as 

atividades foram organizadas em três etapas: 

I) Etapa: Acolhimento dos estudantes e apresentação do projeto 

de extensão (com ênfase na atuação interdisciplinar das áreas 

da Odontologia e Enfermagem). 

II) Etapa: Organização e execução de um Webinar das ações de 

Enfermagem através da Plataforma Google Meet, constituído 

por cinco seminários temáticos ministrados por especialistas 

convidados, com a finalidade de proporcionar uma formação 

profissional qualificada e consequentemente uma melhor 

assitência aos pacientes acometidos por deformidades 

bucomaxilofaciais. A seguir, os títulos dos seminários e mini-

currículo dos profissionais ministrantes são apresentados: 

Tema 1: Anatomia de Cabeça (Seminário semipresencial) 

O primeiro tema foi  ministrado por uma docente de 

Anatomia Humana na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

e Pesquisadora do Núcleo  de Estudos e Pesquisas em Bioética 
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e Cuidados Paliativos-NEPBCP/ UFPB, como demonstrado na 

Figura 1. 

Figura 1. Primeiro tema do I Webinário do Projeto 

 

Fonte: Autores, 2021 

O tema proposto foi subdividido em dois momentos, o 

primeiro momento teórico através do Google Meet e o segundo 

momento no formato presencial, uma aula teórico-prática no 

laboratório de morfologia do Centro de Ciências da Saúde, 

UFPB.   

Tema 2: Cuidados de Enfermagem às pessoas com 

Deformidades Bucomaxilofaciais: manutenção da integridade 

cutâneo-mucosa (Seminário online) 

 Esse tema foi ministrado por dois profissionais - um 

odontólogo, integrante do projeto e docente da Escola Técnica 

de Saúde/UFPB e uma enfermeira estomaterapeuta e 
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pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas no Tratamento 

de Feridas/ UFPB, como apresentado na Figura 2. 

Figura 2. Segundo tema do I Webinário do Projeto 

 

Fonte: Autores, 2021 

 Na ocasião, os ministrantes  interagiram com os demais 

membros do projeto, levantando discussões e assim 

aprofundando o olhar clínico-assistencial da equipe de 

Enfermagem às pessoas com deformidades bucomaxilofaciais. 

Ademais, o debate abordou com clareza e de forma reflexiva a 

importância de uma atuação profissional humanizadora com um 

olhar empático voltado à pessoa com deformidades. 

Tema 3: Cuidados de Enfermagem no pré atendimento e pós 

atendimento de paciente em reabilitação bucomaxilofacial: 

preparo do leito da lesão antes e pós moldagem de prótese de 

estrutura nasal, auricular, ocular e mandibular (Seminário 

online) 
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 O terceiro tema foi exposto por uma enfermeira 

especialista em Enfermagem dermatológica e coordenadora  da 

Comissão de Pele do HULW/UFPB. Na ocasião, a abordagem 

sobre os cuidados de Enfermagem para tratar lesões em 

distintas áreas ou cavidades oportunizou uma discussão 

profunda sobre a manutenção da integridade cutâneo-mucosa 

e a cicatrização de feridas/ lesões, conforme disponibilizado na 

Figura 3. 

Figura 3. Terceiro tema do I Webinário do Projeto 

 

Fonte: Autores, 2021  
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Tema 4: Assistência de Enfermagem no pré e pós operatório de 

pacientes acometidos por neoplasias de cabeça e pescoço 

(Seminário online) 

  Esse último seminário foi ministrado por um enfermeiro 

expertise na área oncológica. O tema discutido foi de suma 

relevância, visto que, contribuiu para o conhecimento clínico de 

pacientes acometidos por deformidades em virtude de 

alterações oncológicas, como exposto na Figura 4.   

Figura 4. Quarto tema do I Webinário do Projeto 

 

Fonte: Autores, 2021 

Vale destacar, o quão valioso foi o aprendizado 

proporcionado aos integrantes do projeto durante esses 

seminários, sendo perceptível que novos conhecimentos foram 

trazidos, novas experiências foram partilhadas e dúvidas foram 

sanadas. Portanto, o preparo téorico necessário e oportunizado 
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à equipe de Enfermagem no projeto alcançou seu objetivo – 

embasar teoricamente para a III Etapa do projeto. 

 

III) Etapa – Atendimento no ambulatório: Pré-atendimento e 

pós-atendimento de paciente em reabilitação bucomaxilofacial: 

manutenção da integridade cutâneo-mucosa antes e pós-

moldagem de prótese de estrutura nasal, auricular, ocular e 

mandibular. 

Na realização da inserção da prótese, o paciente após 

ser avaliado pelos odontólogos/ planejamento, estudo do caso, 

registros fotográficos e realização de exames por imagem, 

passam para o processo de moldagem para a confecção da 

estrutura personalizada, seja ocular, nasal, óculo-palpebral, de 

palato (intra-orais), mandibular e auricular.  

No momento da pré-moldagem a equipe de enfermagem 

atua no preparo da recepção do molde: realiza a higienização 

da área cutâneo-mucosa correspondente e implementa 

cuidados no leito de lesões (se houver). Igualmente, na pós-

moldagem realiza a higienização e avalia a integrigade da 

mucosa.   

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

 Estudos confirmam o quanto as atividades de extensão 

possuem o potencial de transformar o processo formativo dos 

sujeitos envolvidos, seja em seus aspectos profissionais ou 

pessoais. Assim sendo, as ações extensionistas possibilitam a 

construção de novos espaços, nos quais é possível desenvolver 

a interação e o compartilhamento de saberes, bem como 

práticas colaborativas (MORAES et al., 2016; RIOS; SOUSA; 

CAPUTO, 2019). 
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 É importante ressaltar que, as práticas colaborativas ou 

condutas terapêuticas adotadas no projeto foram trabalhadas 

interdisciplinarmente, compartilhando diferentes saberes e 

experiências, e portanto, sendo contributivo para uma formação 

profissional abrangente frente a complexidade da vida social 

(MUSSELIN et al., 2020). 

 O  tratamento bucomaxilo facial, tem como objetivo a  

rápida  reparação  óssea,  um  retorno  das  funções ocular,  

mastigatória  e  nasal, a recuperação da  fala  e,  um resultado  

estético  facial  e  dental  satisfatório (LIMA  et al. 2017). 

 Concernente a atuação da enfermagem na reabilitação 

de pessoas com deformidades  bucomaxilofacial, a literatura 

com abordagem específica ainda é escassa, no entanto, os 

cuidados de enfermagem nesse contexto podem ser 

desenvolvidos através de ações baseadas em conhecimentos 

científicos, experiências e pensamento crítico (GOMIDE et al., 

2009). 

 Ademais, pessoas com deformidades  bucomaxilofacial, 

requerem cuidados específicos por parte dos profissionais de 

enfermagem, durante todo acompanhamento do paciente para 

o preparo e manutenção de áreas cutâneo-mucosas ou de 

cavidades, prezando-se pela antissepsia e integridade dessas 

estruturas e tratamento de possíveis lesões identificadas antes 

ou após o processo de moldagem.  

 A atuação dos profissionais de enfermagem no processo 

de reabilitação dos pacientes é imprescindível, uma vez que, 

esses profissionais estão diretamente envolvidos no 

restabelecimento parcial ou total de sua capacidade funcional. 

 É importante citar que o processo de reabilitação integra-

se ao planejamento terapêutico dos pacientes e objetiva 

melhorar a qualidade de vida e eficácia dos cuidados prestados 
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(PANOBIANCO et al., 2020). Outrossim, o processo de 

reabilitação exige a utilização de técnicas e ações 

interdisciplinares com o objetivo comum de melhor reabilitar as 

funções comprometidas (LIMA et al., 2017). 

 Nesse sentido, uma assistência interdisciplinar durante a 

reabilitação de um paciente resulta em uma construção de 

conhecimentos que podem ser utilizados no cuidado direto e 

indireto do paciente (TELES, 2019), mas também, no constructo 

técnico-cientifico e especializado na área da saúde.  

 Entretanto, os cuidados de enfermagem não se limitam 

aos procedimentos técnico-cientificos, mas também devem 

funcionar como suporte emocional junto a esses pacientes, pois 

essas deformidades encontram-se em uma região do corpo, 

onde todos se preocupam com as possíveis cicatrizes/ 

deformidades e perdas funcionais.  

 A esse respeito, os extensionistas da enfermagem 

experenciaram uma vivência clínica altamente especializada e 

puderam acompanhar e contribuir através de uma assistência 

ética e humana. 

 Assim, conforme se espera de um projeto de extensão, 

colaborando com a formação profissional e também com a 

formação pessoal, pois o aprendiz passa a identificar melhor o 

seu papel e sua contribuição dentro da sociedade (MORAES et 

al., 2016). 
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CONCLUSÕES  

 

 Cumpre assinalar, que a soberania popular advinda da 

democracia e seus feitos benéficos, levam ao protagonismo dos 

atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem por 

meio de formação teórico-prática voltada para assistência de 

qualidade no cuidado aos indivíduos com deformidades de face, 

uma vez que os profissionais enfermeiros, buscam realizar em 

suas ações extensionistas a formação de estudantes de 

enfermagem para oportunizar a participação,  engajamento,  

articulações com o Ensino, Pesquisa e Extensão, propiciando 

aos  estudantes  maior empenho em  ofertar de maneira 

assertiva  a tão desejada  transformação social, dos individuos 

e coletividade.  

 No que concerne ao cuidado na reabilitação dos individuos 

com deformidades de face, a enfermagem têm como escopo 

orientá-los desde a primeira consulta até a alta na promoção do  

autocuidado.  

 Desse modo, a enfermagem abarca o cuidado por meio de 

orientações aos pacientes e seus familiares, para que esses 

obtenham melhor resposta aos seus anseios, incertezas e 

temores, e que os mesmos adquiram confiança em si, se sintam 

seguros, melhorem sua autoestima e ressignifiquem seu 

retorno a sociedade mediante sua nova vida após reabiltação 

com prótese das estruturas que foram acometidas por uma 

variedade de fatores, de origem congênita, neoplásicas, 

traumáticas, por acidentes com arma de fogo, acidentes com 

instrumentos cortantes, entre outros.  

 Nesse sentido, conclui-se que a extensão universitária é de 

suma relevância para todos os envolvidos, ou seja, os atores 
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que levam a ação para a comunidade e para os que recebem 

os benefícios dessa ação.  

 Assim sendo, as ações realizadas  nesse projeto são 

imprescindíveis, visto que se trata de um cenário considerado 

de média e alta complexidade compreendida pelas regiões 

bucomaxilofaciais, que apresenta atualmente pouca divulgação 

do conhecimento científico. 

  No que concerne as práticas assistenciais da enfermagem, 

estas devem ser disseminadas por meio de congressos, 

simpósios, workshop, jornadas e em publicações cientificas, 

bem como, inseridas nas ementas das matrizes curriculares do 

ensino técnico e de graduação em enfermagem.  
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RESUMO: As cardiopatias congênitas (CC) representam a 
principal causa de óbito por malformações, e a terceira causa 
de óbito no período neonatal. Elas são classificadas em 
cianóticas e acianóticas e estão presentes em cerca de 30 mil 
de recém-nascidos vivos. Nesse sentido, o Teste do 
Coraçãozinho (TC) é um exame de triagem neonatal feito para 
detecção de CC críticas de maneira precoce, a fim de reduzir a 
morbimortalidade dessas patologias, e com isso estabelecendo 
o tratamento adequado para o neonato. Diante desse contexto, 
o projeto Teste do Coraçãozinho, criado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, promove a educação em 
saúde sobre o TC, por meio de capacitações dos profissionais 
da área de saúde e dos estudantes (Medicina, Enfermagem e 
Técnico em Enfermagem). Com a pandemia do Novo 
coronavírus, o projeto precisou se adaptar a essa realidade e 
adicionou uma nova metodologia das capacitações para o 
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formato remoto com o intuito de continuar e expandir essa 
promoção em saúde. O presente relato, visa descrever a   
experiência de realizar capacitações no projeto Teste do 
Coraçãozinho em formato remoto e mostrar a importância 
dessa ferramenta para a adequada implementação desse Teste 
na rotina das instituições de saúde e ampliar a educação em 
saúde para esses profissionais. 
Palavras-chave: Oximetria. Triagem neonatal. Cardiopatias 

Congênitas. Ensino. Relações Comunidade-Instituição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Cardiopatias Congênitas (CC), correspondem às 

anormalidades estruturais do coração ou dos grandes vasos da 

base acarretando um déficit funcional. No Brasil, 

aproximadamente 8 a cada 1000 nascidos vivos apresentam 

esses defeitos, os quais são responsáveis por cerca de 30% de 

todos os óbitos neonatais; e cerca de 25% dos cardiopatas 

necessitam de intervenção no primeiro ano de vida, o que 

caracteriza as cardiopatias críticas (Ccri), que estão entre as 

principais causas de óbito na primeira infância (ALMAWAZINI 

et al, 2017). 

Com isso, observa-se que se trata de uma malformação 

de elevada gravidade na morbimortalidade das crianças e em 

relação aos custos com serviços de saúde. Observa-se a 

importância do rastreamento e diagnóstico precoce dessas 

cardiopatias congênitas, de modo que evite o choque, acidose 

e óbito do paciente, reduzindo a taxa de mortalidade neonatal 

na sociedade. 

Em grande parte das unidades neonatais, a alta 

hospitalar deve ser realizada entre 36 e 48 horas de vida. No 
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entanto, a manifestação clínica das cardiopatias congênitas 

ainda pode não ter aparecido e a ausculta cardíaca pode estar 

aparentemente normal nesse momento. 

Diante disso, o teste do coraçãozinho (TC), também 

chamado oximetria de pulso, inseriu-se no Programa de 

Triagem Neonatal no ano de 2014 pelo Ministério da Saúde 

sendo caracterizado como uma ferramenta fundamental nesse 

rastreio para as Cardiopatias Congênitas Críticas. Seu objetivo 

é triar essas patologias e possui como benefícios, o fato de não 

ser invasivo, sensibilidade de 75% e especificidade de 99%, 

além de ser de fácil acesso e melhor custo-benefício em 

comparação a alguns métodos diagnósticos. 

Esse teste deve ser realizado em todo o recém-nascido 

(RN) com idade gestacional > 34 semanas, entre 24 e 48 horas 

de vida, antes da alta hospitalar.   

Devem ser escolhidos o membro superior direito (MSD) 

e qualquer um dos membros inferiores (MMII), ambas as 

extremidades precisam estar aquecidas. Ao avaliar o teste, o 

resultado normal indica saturação de oxigênio (SpO2) em 

ambos os membros acima de 95% e diferença entre os 

mesmos, menor que 3%. Já o resultado anormal, indica SpO2 

menor que 95% em qualquer um dos membros ou diferença 

igual ou maior que 3% entre o membro superior e inferior. Após 

essa análise, se o resultado inicialmente for anormal, é indicado 

realizar o teste novamente em 1h, após repetir esse teste e o 

mesmo apresentar valores normais o RN volta para a avaliação 

de rotina, entretanto, se os valores apresentarem anormais 

novamente, é necessário realizar um ecocardiograma dentro de 

24 horas. 
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Na atual conjuntura, nota-se avanços nos diagnósticos 

no pré-natal, como a ecografia obstétrica e fetal, entretanto, 

muitos recém-nascidos com cardiopatias congênitas nascem 

sem um diagnóstico estabelecido devido ao alto custo desses 

exames. Outro problema é a falta de profissionais 

especializados na realização do teste do coraçãozinho, 

tornando-se dificultoso a abrangência universal para os recém-

nascidos corroborando para subnotificações, subdiagnósticos e 

óbitos que poderiam ser evitados com a assistência em saúde 

efetiva. 

Diante dessas dificuldades, o Ministério da Saúde 

analisou a necessidade da habilitação de profissionais de saúde 

para a realização do Teste do Coraçãozinho, como explícito na 

Nota Técnica nº 7/2018 para melhorar a assistência aos recém-

nascidos (BRASIL, 2018). No entanto, atualmente ainda se 

encontram muitos estudos brasileiros que mostram a falta da 

qualificação desses profissionais e a não realização desse teste 

em muitas maternidades nacionais.  

De acordo com as publicações observadas, uma parcela 

significativa de 89,9% dos profissionais da maternidade não 

havia feito nenhum curso de capacitação sobre essa temática 

(BASTOS, 2017). Esse fato reforça ser fundamental fortalecer 

as estratégias de saúde pública voltadas para o diagnóstico e 

tratamento precoce das cardiopatias congênitas, visto que 

apesar da importância e melhorias na qualidade de vida do 

paciente pelo TC aos cuidados do recém-nascido, ele não é 

executado na rotina hospitalar de forma eficiente no Brasil, 

apresentando falhas como a falta de oxímetro neonatais e 

escassez em capacitações aos profissionais da saúde 
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Esse processo de educação dos profissionais de saúde 

e estudantes (medicina, enfermagem e técnico de enfermagem) 

é necessário para observar os problemas que precisam ser 

enfrentados. O ensino é um instrumento que todos os 

profissionais e estudantes da área da saúde devem utilizar para 

realizar a assistência dos seus pacientes, promover a saúde e 

garantir a prevenção de doenças, vinculando a família e 

aqueles que cuidam para modificar os padrões e o 

compromisso das instituições de serviço e a formação dos 

profissionais de saúde, fortalecem o Sistema Único de Saúde. 

No contexto da pandemia da COVID-19, surgiram outros 

cenários educativos onde a educação precisou-se adaptar e 

estruturar novas metodologias para que o acesso à 

aprendizagem continuasse acontecendo. A utilização de novas 

estratégias apareceu da mesma forma que as dificuldades 

inerentes do formato remoto surgiram. 

Diante do impacto que essas patologias geram na saúde 

pública brasileira, nos pacientes e familiares. É relevante a 

formação qualificada de profissionais de saúde sobre a 

importância da realização do Teste do Coraçãozinho para a 

implementação efetiva na rotina hospitalar na triagem neonatal. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

apresentar às vivências do Projeto Teste do Coraçãozinho nas 

capacitações para profissionais de saúde e estudantes de 

Medicina, Enfermagem e Técnico de Enfermagem que foram 

realizadas em formato remoto devido ao contexto pandêmico 

nos períodos de março a setembro de 2021. 
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     OBJETIVO 

 

Este trabalho objetiva retratar as experiências de realizar 

capacitações em formato remoto direcionadas para 

profissionais e estudantes da área da saúde (Medicina, 

Enfermagem e Técnico de Enfermagem) no projeto Teste do 

Coraçãozinho. Além disso, mostrar a importância da promoção 

em saúde para o processo de aprendizado desses 

profissionais. Diante dessa realidade, é trazido benefícios, 

desafios enfrentados e resultados com a nova metodologia 

implantada no projeto devido ao surgimento da pandemia da 

COVID-19. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O Projeto Teste do Coraçãozinho é uma ação de 

extensão implementada desde o ano de 2014 em Serviço 

Universitário de Referência (SUR). Possui como participantes: 

estudantes de medicina, enfermagem e técnico de 

enfermagem, além da participação de profissionais técnicos de 

enfermagem, esses participantes são os instrutores do projeto 

responsáveis pelas capacitações. 

Além disso, visa a implementação efetiva do Teste do 

Coraçãozinho nas rotinas hospitalares das maternidades. Ele 

começou no estado do Rio Grande do Norte, com capacitações 

teórico-práticas para médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem e começou a se expandir nacionalmente.  

No período de março a setembro de 2021, foram 

realizadas capacitações no formato remoto por meio do projeto 

do Teste do Coraçãozinho para a realização da oximetria de 
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pulso para profissionais da saúde em diversas unidades de 

saúde e maternidades locais e regionais. As capacitações 

virtuais para estudantes de Medicina, Enfermagem e Técnico 

de Enfermagem foram realizadas nas instituições de ensino 

públicas e privadas à nível técnico e superior de Natal/RN 

Diante do contexto pandêmico do Novo Coronavírus, 

esse projeto precisou adaptar as capacitações para o formato 

remoto, e novas estratégias surgiram para a realização de uma 

capacitação com a inclusão de uma nova metodologia. O 

objetivo era continuar o ensino em saúde e tornar o profissional 

apto a incluir o teste do coraçãozinho no âmbito das instituições 

no qual os mesmos trabalham. 

Nesse panorama atual, o projeto identificou a 

necessidade de inserir plataformas digitais (videoconferências) 

para ajudar no processo de ensino e implantou a nova 

metodologia em formato remoto para a prática do ensino em 

saúde e continuação da expansão do projeto. 

Antes das capacitações, havia o planejamento com a 

distribuição de instrutores do teste do coraçãozinho em cada 

etapa da capacitação para ser realizada de forma efetiva e 

dividiam – se em: Moderador, Envio de Links, Moderadores de 

Discussão, 5 grupos com 2 instrutores em cada sala e os 

moderadores para a entrevista final com 2 participantes da 

capacitação. 

As capacitações foram realizadas na plataforma do 

Google Meet, com durabilidade de 2:30 min e era dividida em 

pré teste para avaliar os possíveis conhecimentos do 

profissional antes da capacitação, vídeo aula gravada com 

exposição teórica sobre o tema no Youtube com duração de 55 

minutos (Figura 1), vídeo interativo da plataforma Vizia (Figura 
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2), no qual era caracterizado por uma situação didática que 

envolvia o profissional de saúde, a mãe e o filho,  e era discutido 

o caso clínico acerca do tema Teste do Coraçãozinho.  

 

Figura 1. Apresentação teórica no Youtube da capacitação 
virtual do Projeto Teste do Coraçãozinho (TC) para profissionais 
e estudantes da área da saúde, Natal/RN, 2021. 

      

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Figura 2. Vídeo interativo na plataforma Vizia na capacitação 
virtual do TC para profissionais e estudantes da área da saúde, 
Natal/RN, 2021. 

      

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Em seguida, eram conduzidas discussões em grupo com 

o mesmo vídeo interativo, e eram divididos em 5 salas com cada 

uma contendo: 2 instrutores do projeto e cerca de 10 

participantes (Figura 3). 

 

Figura 3. Momento de discussão dos grupos capacitados sobre 
o vídeo interativo para abordar dúvidas na capacitação virtual 
do Teste do Coraçãozinho para profissionais e estudantes da 
saúde, Natal/RN, 2021. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Ademais, era realizado o pós teste para avaliar 

novamente seu conhecimento adquirido com a capacitação. Em 

seguida, o momento do feedback geral e por último, 2 

profissionais ou estudantes participantes eram convidados a 

participar a responder uma entrevista com perguntas acerca do 

Teste do Coraçãozinho e o seu feedback sobre a capacitação. 

Houve grande procura por parte dos profissionais e 

estudantes para realizar a capacitação do projeto Teste do 

Coraçãozinho e como resultados, houve mais de 300 pessoas 

inscritas e aptas para a realização do Teste do Coraçãozinho. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Os instrutores do projeto do Teste do Coraçãozinho 

pensaram em uma forma de continuar a educação em saúde 

com os profissionais e estudantes, devido ao contexto 

pandêmico, não era possível o encontro presencial para a 

realização de capacitações. Houve o planejamento de materiais 

e a organização para que a capacitação acontecesse nesse 

novo formato digital. 

O modelo de capacitação de profissionais da área da 

saúde se insere em Educação em serviço, com o intuito de 

qualificar e habilitar os profissionais para prestar uma 

assistência eficiente para a população de acordo com as suas 

necessidades. 

As capacitações dos profissionais e estudantes da área 

da saúde no teste do coraçãozinho expandem a promoção em 

saúde para viabilizar a implementação do Teste do 

Coraçãozinho na triagem de rotina em maternidades e fazer 

com que o estudante capacitado, esteja apto para a realização 

desse teste. Esse modelo de capacitação se insere em 

Educação em serviço, com o intuito de qualificar os serviços e 

os profissionais habilitados para uma assistência efetiva à 

população. 

Com isso, esses instrumentos de ensino funcionam 

como um processo educativo para o vínculo entre instituições 

de ensino e de serviço, ajudando à expansão e troca de 

conhecimentos, visto que melhora o desempenho profissional e 

acadêmico devido a essa articulação na assistência para a 

saúde coletiva (ALBUQUERQUE et al, 2008). 



CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES ÁREA DA SAÚDE PARA 
A REALIZAÇÃO DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO EM CONTEXTO 

PANDÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

191 
 

As tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) auxiliam na expansão do alcance das práticas de 

educação em saúde. Houve grande procura por parte dos 

profissionais de saúde das instituições citadas a esse novo 

modelo de capacitação do formato remoto, a internet possui 

uma grande relevância para a divulgação do nosso projeto, 

facilitando o maior contato com os interessados e expandindo o 

Teste do Coraçãozinho por meio de nossas redes sociais. 

Conforme as experiências dos profissionais de saúde 

nas capacitações, os principais elogios foram relacionados à 

forma que o conteúdo foi repassado e a interação entre o 

participante com os instrutores, como ressaltado à 

disponibilidade para tirar dúvidas sobre o tema ao decorrer da 

capacitação em momentos destinados à isso. 

O vídeo interativo ganhou destaque por se tratar de uma 

experiência cotidiana, que fazia o profissional se autoanalisar 

enquanto a essa situação e os estudantes a refletirem sobre 

como deveriam agir de acordo com a situação. A 

disponibilidade dos profissionais de saúde se tornou mais 

efetiva devido à possibilidade de escolha à um horário que eles 

não estivessem no seu trabalho, aumentando a adesão de 

participação e maiores aprendizados, em contrapartida, no 

presencial era percebido essa limitação. 

As novas tecnologias que permitem essa interatividade 

estão ganhando destaque por consolidar a relação entre o 

participante da capacitação e quem organiza, propondo uma 

forma de aprendizagem mais efetiva. 

Por se tratar de um ambiente virtual, ressalta-se que 

outro ponto positivo foi a expansão das capacitações do projeto 

do Teste do Coraçãozinho para profissionais de saúde de 
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diferentes estados, como por exemplo, o Estado de Alagoas. 

Nota-se que os profissionais que não podiam fazer a 

capacitação no modo presencial, elogiaram a iniciativa e 

puderam aprender sobre um Teste que não faziam em sua 

prática de serviço. 

Os desafios relacionados à falha na conexão de internet 

de alguns profissionais de saúde, corroboram para uma falha 

na comunicação e dificultava que esse participante pudesse dar 

continuidade nessa capacitação. A solução encontrada para 

essa situação, eram os instrutores estarem a disposição para 

poder ajudar e assim, mostrar a pessoa o passo a passo para 

dar continuidade. 

Outro ponto negativo é que com a pandemia e o modelo 

de capacitação remoto, as pessoas se acostumaram a não 

querer ligar as câmeras e nem os microfones, e nesse momento 

com os instrutores, poucas pessoas se identificavam ligando as 

câmeras no Google Meet, tornando a interação mais distante. 

No entanto, na discussão em grupo, era notório maior 

participação dos profissionais para acertar as questões do 

vídeo interativo que era repassado. 

Muitos profissionais destacam em nossas capacitações, 

que na realidade de suas instituições, não há a presença de 

uma educação permanente para ensine a fazer essa triagem 

neonatal com ênfase no Teste do Coraçãozinho e além de não 

ter muitos conhecimentos sobre a importância da sua 

implementação, ocorre a falha na realização dele, no qual 

muitos relatam que não sabem como proceder e saber 

identificar e processar as informações do resultado desse teste. 

Os estudantes da área da saúde ressaltam a importância 

dessa capacitação virtual devido a falta desse assunto na grade 
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curricular acadêmica, sem muita abordagem teórica e prática a 

respeito desse tema. Vale lembrar que os estudantes devem se 

qualificar no meio acadêmico, porque isso gera futuramente 

profissionais de saúde aptos a realizar determinada atividade 

em ambiente hospitalar, contribuindo para a assistência do 

paciente. 

Um fator importante na capacitação é a hora do feedback 

de aprendizagem e sobre como os ajudou a entender sobre o 

Teste do Coraçãozinho e se eles se sentem mais seguros a 

realizar esse teste em que esse é o principal objetivo desse 

momento virtual. 

Com essas experiências, almeja-se a triagem dos 

neonatos antes da alta hospitalar de forma eficaz, com 

profissionais qualificados e habilitados que irão respeitar as 

condutas e garantir o protocolo do Teste do Coraçãozinho de 

forma universal. E com essas capacitações, espera-se criar 

uma fluidez contínua do conhecimento em todo o Sistema de 

Saúde por meio dos profissionais capacitados, levando o 

conhecimento repassado para outros profissionais. 

O novo formato da realização das capacitações 

apresentou vantagens e desvantagens, com a flexibilização 

para o participante da capacitação em relação à horários que 

seria realizado a capacitação e não haver problemas em 

deslocamento e outros fatores devido ao formato remoto. 

Dessa forma, os meios que determinado profissional 

atua pode influenciar como riscos ocupacionais, múltiplos 

empregos, condições laborais precárias e baixos salários que 

prejudicam a qualidade de vida de determinados profissionais. 

Todavia, é uma previsibilidade que pode prejudicar a 

disponibilidade para um profissional procurar se aperfeiçoar em 
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uma capacitação. Nesse sentido, é possível que esses 

profissionais de saúde que estão sujeitos a essa condição de 

trabalho, tendem a uma dificuldade no acesso da cultura digital 

e com isso, ser uma problemática para que a capacitação do 

Teste do Coraçãozinho consiga atingir esse participante. 

Em vista dos instrutores que participam do projeto do 

Teste do Coraçãozinho, nota-se a importância do fortalecimento 

da relação sociedade-universidade. A extensão universitária é 

uma ferramenta importante que promove a integralidade da 

assistência à saúde nos diferentes níveis de atenção e foca na 

expansão da promoção em saúde por meio do ensino, práticas 

educativas e articulação do conhecimento técnico-científico e 

popular (SANTANA et al, 2021). 

Os profissionais da área da saúde devem se qualificar 

por meio da capacitação, para ajudar na implementação do 

Teste do Coraçãozinho na sua realidade hospitalar. Os pontos 

positivos dos profissionais capacitados que participaram, foi 

divulgar o projeto Teste do Coraçãozinho por meio da 

indicação, para que outras instituições pudessem realizar e 

poder adquirir a experiência. 

Os estudantes da área da saúde ressaltam a importância 

dessa capacitação virtual devido a falta desse assunto na grade 

curricular acadêmica, sem muita abordagem teórica e prática a 

respeito desse tema. Vale lembrar que os estudantes devem se 

qualificar no meio acadêmico, porque isso gera futuramente 

profissionais de saúde aptos a realizar determinada atividade 

em ambiente hospitalar, contribuindo para a assistência do 

paciente. 

O intuito dessas capacitações virtuais é que muitos 

neonatos sejam assistidos pelos profissionais e possam 
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receber algo que é direito deles, além de haver um vínculo do 

profissional participar criando um vínculo com a família para 

mostrar a importância de ser feito esse Teste do Coraçãozinho, 

porque ele deve ser universal e deve promover esse impacto 

positivo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, a experiência aqui relatada atesta que a 

iniciativa das capacitações com os profissionais da área da 

saúde está alcançando resultados a nível regional e estadual 

no período de março a setembro de 2021, o objeto é a 

continuação da ampliação nos próximos meses para que seja a 

nível nacional e internacional. 

As metodologias remotas necessitam de adaptações e 

buscar formas ativas de repassar o conhecimento, trazem 

benefícios para a assistência com a maior quantidade de 

profissionais qualificados e que poderão transmitir o 

conhecimento que adquiriram. 

O teste do coraçãozinho em uma realidade brasileira na 

qual possui diferenças socioeconômicas e desigualdade social, 

surge como um instrumento de custo-benefício, porque não traz 

altos custos aos serviços de saúde em relação a recursos e 

materiais. Facilita a triagem dos neonatos e se utiliza de 

técnicas e aparelhos que são acessíveis às competências dos 

profissionais. 

Além disso, o Teste do Coraçãozinho faz parte da 

triagem neonatal há mais de 07 anos e a capacitação com 

profissionais, além de ajudar o profissional a identificar as 
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alterações no resultado do Teste do Coraçãozinho, pode 

contribuir para a prática e aplicação. 
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RESUMO: As Cardiopatias Congênitas são definidas como 
uma anormalidade na estrutura e na função cardiocirculatória 
presente desde o nascimento, e representam a anomalia 
congênita isolada mais comum e, como grupo, representam 
cerca de 40% de todas as anomalias congênitas principais e 
correspondem entre 3% e 5% das mortes no período neonatal. 
Já a principal representante das Cardiopatias Adquiridas, a 
Cardite Reumática, é uma complicação proveniente da Febre 
Reumática, ou seja, decorrente de resposta imune tardia à 
faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico 
do grupo A em populações geneticamente predispostas. Dessa 
forma, o objetivo desse trabalho é descrever a alta performance 
na associação do ensino à pesquisa e à extensão em Programa 
de Cardiopediatria de Universidade Federal, mesmo durante o 
cenário pandêmico. O grupo foi responsável por várias ações 
de extensão, como projetos e eventos, e também atividades de 
ensino para profissionais e estudantes da área da saúde, e 
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pesquisa na área de cardiopediatria. Assim, o desenvolvimento 
e o estímulo a atividades com o intuito de promover educação 
em saúde no contexto da pandemia pela COVID-19 mostrou-se 
vital tanto no âmbito assistencial, para melhoria da qualidade de 
vida da população, quanto do âmbito de desenvolvimento 
pessoal e profissional dos discentes envolvidos. 
Palavras-chave: Cardiologia. Pediatria. Ensino. Pesquisa. 

Relações Comunidade-Instituição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância da Pediatria ultrapassa sua grande gama 

de conhecimentos etiológicos e fisiopatológicos das doenças 

infantis e se projeta além das suas eficiências técnicas 

diagnósticas e terapêuticas. A atribuição mais genuína da 

pediatria é proteger e cuidar do indivíduo em uma de suas fases 

de maior vulnerabilidade. Estima-se que a população brasileira 

atual atinja valores superiores a 190 milhões de indivíduos, dos 

quais cerca de 40% são de responsabilidade dos pediatras por 

se encontrarem na faixa etária entre 0 e 19 anos (BRASIL, 

2018). Os pediatras são os mais qualificados para atender a 

criança e o adolescente, tanto em nível de atenção primária 

quanto em níveis de maior complexidade. Em um serviço de 

atendimento terciário, existe um número alto de crianças 

encaminhadas a um ambulatório de cardiologia pediátrica com 

a finalidade de detectar a ocorrência de Cardiopatias 

Congênitas (CC) e/ou Adquiridas (CA).  

Quanto às CC, é importante destacar que as 

malformações cardíacas são a anomalia congênita isolada mais 

comum e, como grupo, representam cerca de 40% de todas as 

anomalias congênitas principais e correspondem entre 3% e 5% 
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das mortes no período neonatal (BELO, 2016; ROSA et al, 

2013). Estimativas apontam que aproximadamente 20-30% das 

crianças morrem no primeiro mês de vida por insuficiência 

cardíaca ou crises de hipóxia (BELO, 2016). Os defeitos 

cardíacos congênitos, ou CC, são definidos como uma 

anormalidade na estrutura e na função cardiocirculatória 

presente desde o nascimento. As malformações congênitas 

podem resultar, na maioria dos casos, da alteração do 

desenvolvimento embrionário de uma determinada estrutura 

normal ou da possibilidade de não se desenvolver de forma 

plena, obtendo um desenvolvimento insuficiente e incompleto a 

partir do seu estágio inicial (BELO, 2016).  

De forma complementar, a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) define CC como qualquer anormalidade na 

estrutura ou função do coração que surge nas primeiras oito 

semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê, 

ocorrendo por uma alteração no desenvolvimento embrionário 

da estrutura cardíaca, mesmo que descoberta anos mais tarde 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2018). A 

incidência das CC, no Brasil, é de 25.757 novos casos/ano, 

distribuídos em: Sudeste 10.112; Nordeste 7.570; Sul 3.329; 

Norte 2.758; e Centro-Oeste 1.987 (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2018). Entretanto estes números não 

representam fidedignamente os dados epidemiológicos da 

distribuição de CC no país, uma vez que muitas crianças 

morrem sem diagnóstico, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste do país, por falta de estrutura técnica que consiga 

cobrir a assistência a este grupo de pacientes.  

Outrossim, a Cardite Reumática (CR) é a principal causa 

de CA na infância, e é uma complicação proveniente da Febre 
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Reumática (FR), sendo esta última decorrente de resposta 

imune tardia à faringoamigdalite causada pelo estreptococo 

beta-hemolítico do grupo A em populações geneticamente 

predispostas (KATZENELLENBOGEN et al, 2017; WATKINS et 

al, 2017). Existem cerca de 33,4 milhões de indivíduos 

atualmente com Febre Reumática (FR) e a doença foi 

responsável por 305.000 mortes em 2015 e mais de um milhão 

de mortes prematuras anualmente, e estima-se anualmente 

cerca de 30 mil casos novos de FR no Brasil. A doença constitui 

um grave problema de saúde pública entre populações de 

países em desenvolvimento 10, provocando, 

aproximadamente, 233.000 a 500.000 mortes por ano 

globalmente (DASSEL; RALPH; CARAPETIS, 2015; 

MAURICE, 2013). Embora haja tratamento capaz de minimizar 

e até mesmo regredir a progressão da CR, bem como os 

demais sinais e sintomas, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), até 50% dos casos de FR 

podem cursar com comprometimento cardíaco, de forma que 

em 2007, 31% das cirurgias cardíacas realizadas estavam 

associadas à CR (BRANCO et al, 2016). Isso demonstra que a 

adesão ao tratamento é baixa, o que aumenta as taxas de 

complicações e de óbito pela doença (DE ANDRADE, 2009). 

Além disso, vale salientar que a FR é mais frequente em 

ambientes desfavoráveis, caracterizados por pobreza, acesso 

restringido aos serviços de saúde e má nutrição (WORLD 

HEART FEDERATION, 2018). Com isso, observa-se que a 

elevada quantidade de novos casos anuais de FR no Brasil 

revela a negligência manifestada por parte dos governos, 

sociedade e agências de fomento no que tange o combate à 
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doença. Outrossim, os casos de FR são, por numerosas vezes, 

subdiagnosticados ou reconhecidos apenas tardiamente, o que 

pode levar a comprometimento permanente do sistema 

cardiovascular dos pacientes, dano que poderia ser evitado 

com uma intervenção precoce e continuada (BRANCO et al, 

2016).  

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é descrever a alta performance 

na associação do ensino à pesquisa e à extensão em Programa 

de Cardiopediatria de Universidade Federal, mesmo durante o 

cenário pandêmico. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O Programa de Cardiopediatria de Universidade Federal 

intitulado CARDIOPED integra ações de ensino-pesquisa-

extensão nas áreas de pediatria/cardiologia e correlatas, com 

equipe multiprofissional, valorizando a interdisciplinaridade 

entre as diferentes áreas da saúde. É formado por médica 

cardiopediatra (idealizadora, fundadora e orientadora), equipe 

coordenadora discente, colaboradores docentes e discentes 

participantes de instituições universitárias públicas e privadas, 

inclusive com parcerias com outros estados.  

O grupo é responsável, atualmente, por  projetos de 

extensão, dos quais: liga acadêmica de cardiopediatria; projeto 

de capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde 

para a realização do teste do coraçãozinho (TC); projeto de 

capacitação de profissionais e estudantes para o diagnóstico 
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precoce da Febre Reumática (FR). Concomitante há o grupo de 

pesquisa com alunos cadastrados na iniciação científica, regida 

pelo CNPq. Eventos pontuais ocorrem em paralelo, tais como: 

o Mês de Conscientização das CC; o congresso virtual 

Congresso Internacional Multiprofissional em Pediatria e 

Cardiologia: Juntos Contra a COVID-19 (CIMPEC); e o Curso 

de Cardiopatias Congênitas. Também diversas ações nas 

mídias sociais dos diferentes projetos; e produzido artigos e 

inúmeras outras publicações científicas. 

Inicialmente, é importante discutir sobre os dois projetos 

de extensão da CARDIOPED, o projeto Teste do Coraçãozinho 

(pTC) e o projeto Febre Reumática (pFR).  

O TC têm o desiderato de fornecer conhecimento à 

estudantes e profissionais de saúde sobre a importância de 

valorização da implementação do TC na triagem neonatal, cujo 

papel de sinalização para CC é capaz de salvar vidas. Com 

esse intuito, foram realizadas capacitações online com o 

objetivo de habilitar profissionais e estudantes da área da saúde 

para a realização da oximetria de pulso. Cada treinamento 

consistia na parte expositiva, que contava com uma breve 

introdução sobre CC, seguida da demonstração da realização 

do teste, incluindo a interpretação e registro adequados dos 

resultados. Depois, os participantes assistiam um vídeo 

interativo e participavam de uma dinâmica em grupo para 

consolidar os aprendizados. Por fim, havia um feedback geral 

da capacitação, permitindo o compartilhamento das 

experiências vivenciadas.  

O pFR tinha dois objetivos principais: (1) melhorar o 

manejo multiprofissional e interprofissional do paciente com FR, 

assim como sua qualidade de vida e sua adesão ao tratamento, 
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por meio do grupo de apoio ao paciente com FR, contemplando 

encontros mensais com especialistas dispostos a tirar dúvidas 

e explanar temáticas relevantes para aqueles que convivem 

com a doença, atendimentos grupais e individuais aos 

familiares e pacientes mais fragilizados, através de uma 

parceria com um serviço de psicologia de uma universidade, e 

contato direto por meio de um grupo de Whatsapp com 

pacientes, seus responsáveis e os alunos integrantes do 

projeto; e (2) intensificar o rastreamento da FR, assim como 

contribuir para a realização de diagnósticos precoces e facilitar 

a continuidade do tratamento, por meio de um curso virtual de 

capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde na 

identificação de casos suspeitos, diagnóstico e tratamento, 

assim como apoio psicossocial aos pacientes.  

Ademais, a Liga Acadêmica de Cardiopediatria 

(LACARP), credenciada junto ao centro acadêmico do curso de 

medicina da universidade e junto à Associação Brasileira de 

Ligas Acadêmicas (ABLAM), oferece aos estudantes de 

graduação do curso de medicina um maior contato com a 

Cardiopediatria e áreas correlatas, o qual ocorre através de: 

atividades teóricas, com reuniões científicas temáticas e aulas 

ilustrativas ministradas pelos próprios membros e professores 

colaboradores; atividades práticas, a partir da vivência nos 

diferentes cenários de atuação (ambulatório, enfermarias, 

centro cirúrgico); e atividades de pesquisa científica, com o 

estímulo à realização de estudos e publicações referentes à 

área da cardiologia pediátrica. 

O grupo de pesquisa contou com a participação de 5 

alunos voluntários e 1 aluno com bolsa PIBIC, todos 

cadastrados na Iniciação Científica pela pró-reitoria de pesquisa 
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da universidade. Além disso, diversos outros discentes estão 

envolvidos nos projetos de pesquisa, de forma a auxiliar sua 

concretização e permitir um funcionamento otimizado. No 

grupo, há semanalmente a apresentação e discussão de artigos 

pertinentes às áreas de cardiologia e pediatria e reuniões 

temáticas abordando importantes assuntos da metodologia 

científica, análise estatística e produção de publicações 

científicas. Também, o contato direto das equipes dos 

diferentes projetos possibilita o constante compartilhamento de 

experiências vivenciadas na condução de cada linha de 

pesquisa, de modo a contribuir para a melhoria substancial dos 

projetos, para o funcionamento da equipe e para o 

solucionamento de problemas internos. 

Outrossim, a CARDIOPED também promoveu diversos 

eventos durante a pandemia, com o intuito de fomentar o 

conhecimento técnico-científico, como: o CIMPEC; o Mês de 

Conscientização sobre Cardiopatias Congênitas em tempos de 

COVID-19: Unidos Por Um Só Coração, nos anos de 2020 e 

2021; e o Curso de Cardiopatias Congênitas para Acadêmicos 

e Profissionais da Saúde. 

O CIMPEC ocorreu dia 27 de junho de 2020 e 

proporcionou a disseminação do conhecimento para milhares 

de estudantes e profissionais da saúde. O evento contou com 

31 palestras de temas diversos, ministradas por 27 profissionais 

de excelência que atuaram ativamente na pandemia, inclusive 

de outros países, como Canadá e Itália, permitindo a 

capacitação de 29.007 congressistas no que tange a 

abordagem multiprofissional necessária para os pacientes 

infectados pelo Sars-CoV-2. Desses, 28.926 inscritos estavam 

distribuídos por todos os estados do Brasil, 23 do Paraguai, 19 
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da Bolívia, 11 da Angola, 9 da Argentina, 19 da Bolívia, 2 do 

Peru; Colômbia, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 

Venezuela contaram com 1 inscrito cada. O congresso foi 

integralmente online e gratuito, além de possibilitar a submissão 

de 4.395 trabalhos científicos, em duas categorias (equipe 

multiprofissional e a pandemia COVID-19; cardiologia), 

totalizando 41 temas, a serem publicados em Revista Indexada 

(Arquivos Brasileiros de Cardiologia).  

Nesse sentido, a CARDIOPED articulou-se para realizar 

a divulgação do evento utilizando plataformas online, com a 

construção de perfis próprios, funcionando como meio de 

comunicação com os congressistas, a saber: Instagram, 

Facebook, Site e YouTube, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1. Perfis do Congresso Internacional 

Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: Juntos Contra a 

COVID-19 no Instagram, Facebook e o Site. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

De modo que, ao final, obtiveram-se cerca de 86.523 

acessos ao site, de 34 países diferentes; 24.323 novos 

seguidores no Instagram; 74 curtidas e 375 visualizações no 

Facebook e mais de 64.920 acessos no YouTube de 7 países 

diferentes, sendo mais de 5.000 pessoas conectadas ao 

mesmo tempo na maior parte da transmissão do evento.  

Para além do intuito de disseminar conhecimento 

científico, o CIMPEC teve como objetivo de ação a arrecadação 

de doações para 7 instituições que promovem ações de 

caridade ou ações em saúde, englobando tanto o estado do Rio 

Grande do Norte como Pernambuco e Ceará. As instituições 

filantrópicas em Natal/RN foram Hospital Varela Santiago, 

Instituto Juvino Barreto, Departamento de Cardiopediatria do 

HUOL/UFRN e Atitude Cooperação. Além disso, tivemos outras 

3 instituições (2 de Fortaleza e uma de Recife) sendo elas, o 

Círculo do Coração, Lar Amigos de Jesus e Associação Herbert 

de Souza.  

Os valores arrecadados foram doados diretamente para 

as instituições, através da divulgação dos dados das contas 

bancárias de cada uma delas nas mídias sociais do evento, e 

durante seus intervalos, de modo que o valor total arrecadado 

pelas instituições foi de aproximadamente 10.000 reais.  

Ainda, como o CIMPEC foi realizado integralmente 

online, os organizadores contaram com diversas organizações 

que forneceram o apoio técnico necessário, e foram 

fundamentais para a criação da logomarca do evento (Figura 

2), divulgação e transmissão, estruturação do congresso e 
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comunicação com o público. A Figura 3 mostra todas as 

instituições envolvidas na ação. 

 

Figura 2. Logomarca do Congresso Internacional 

Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: Juntos Contra a 

COVID-19 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Figura 3. Instituições envolvidas no Congresso 

Internacional Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: 

Juntos Contra a COVID-19 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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O Mês de Conscientização sobre Cardiopatias 

Congênitas ocorreu no mês de junho de 2020 e 2021, de forma 

online, e foi desenvolvido com o objetivo de transmitir 

conhecimento acerca do período pandêmico, envolvendo 

orientações e cuidados às crianças cardiopatas em relação ao 

isolamento social. A Figura 4 mostra a logomarca da ação. 

Dessa forma, foram promovidas diversas atividades, tais como 

lives nas redes sociais com fisioterapeutas, profissionais da 

educação física, psicólogos e nutricionistas; postagens de 

conteúdo informativo no Instagram, conteúdo em formato de 

vídeo nas mídias sociais, promoção de atividades interativas 

(quizzes no Instagram, retirada de dúvidas de forma ativa e 

regular também através das redes sociais), com temas de 

relevância para acadêmicos, profissionais da área da saúde e 

público geral como alguns aspectos da Febre Reumática e 

principalmente das CC, e assuntos relacionados à pandemia, 

como os riscos dos pacientes com FR ou CC, os desafios da 

continuidade do tratamento em meio à quarentena, e dicas para 

cuidados durante a pandemia.  

Também foram elaboradas postagens no instagram de 

vídeos contendo o depoimento de alguns pacientes, ou seus 

responsáveis, atendidos pela cardiopediatria do hospital 

universitário. Por fim, tivemos momentos lúdicos com artistas 

promovendo lives musicais solidárias em prol do mês de 

conscientização sobre cardiopatias congênitas. 

O Curso de Cardiopatias Congênitas para Acadêmicos e 

Profissionais da Saúde ocorreu semanalmente, aos sábados, 

do dia 26 de junho até 31 de julho de 2021, com carga horária 

de 20 horas-aula. A Figura 5 mostra a arte de divulgação do 

evento. Foi 100% online, voltado para todas as áreas da saúde, 
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profissionais ou estudantes, e teve como objetivo difundir o 

conhecimento sobre as Cardiopatias Congênitas, auxiliando no 

diagnóstico, tratamento e manejo dos pacientes. Além disso, o 

curso teve um custo simbólico de R$10,00 para os 

participantes, de modo que todo o valor arrecadado foi 

convertido em doações para o movimento social Grupo Amigos 

da Rua, de Natal/RN, que voluntariamente alimenta centenas 

de pessoas em situação de rua, contribuindo para diminuir sua 

condição de vulnerabilidade.  

 

Figura 4. Logomarca do Mês de Conscientização sobre 

Cardiopatias Congênitas 

. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 5. Arte de divulgação do Curso de Cardiopatias 

Congênitas para Acadêmicos e Profissionais da Saúde 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Outrossim, a CARDIOPED também contou com 

importantes produções científicas durante o período 

pandêmico, a saber: 

1. Elaboração de 2 cartilhas do Teste do Coraçãozinho, 

uma para mães e responsáveis, que tinha o objetivo de 

auxiliar mães e outros familiares no conhecimento a 

respeito do teste do coraçãozinho, elucidando as 

principais dúvidas com uso de linguagem acessível e 

adaptada para melhor compreensão e leitura; e outra 

para profissionais da área da saúde, com informações 

mais técnicas no que concerne o contexto das 

cardiopatias congênitas, demonstrando, também, o 

passo-a-passo da realização do Teste do Coraçãozinho. 

2. Produção de e-book sobre metodologia científica, 

tratando de informações básicas e necessárias sobre a 



PROGRAMA DE CARDIOPEDIATRIA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: MODELO 
DE ALTA PERFORMANCE NA ASSOCIAÇÃO DO ENSINO À PESQUISA E À 

EXTENSÃO 

212 
 

condução de pesquisa, a escolha do desenho de estudo 

e  introdução à análise estatística  para acadêmicos. 

3. Construção de 2 e-books sobre Febre Reumática, um 

voltado para a população geral, esclarecendo as dúvidas 

mais básicas, e outro para profissionais da saúde, com o 

conteúdo mais aprofundado. 

4. Elaboração de e-book sobre cardiopediatria, em uma 

linguagem acessível e de fácil acesso a todos os 

profissionais e estudantes da área da saúde, a fim de 

serem capazes de saber o básico para identificar e 

manejar inicialmente cardiopatias infantis. 

5. Aprovação de diversos trabalhos em congressos 

variados, como: o 59° Congresso Brasileiro de Educação 

Médica (COBEM), o Simpósio Mulheres do Coração, o 

40º Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, o XXXII 

Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, entre 

outros. 

 

Para mais, a equipe de cardiopediatria também teve uma 

importante atuação nas redes sociais, com a criação de 

campanhas midiáticas, como a referente ao Setembro 

Vermelho, mês das doenças cardiovasculares; a do Setembro 

Amarelo, para prevenção do suicídio e promoção de saúde 

mental; e a do Mês da Crianças, em outubro, de forma a 

transmitir conteúdos informativos de forma lúdica para pais e 

jovens. De tal modo, utilizou-se de postagens interativas nas 

plataformas digitais, imagens, vídeos de profissionais 

especialistas, textos expositivos, e até animações e jogos 

educativos para o público pediátrico. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A pandemia trouxe mudanças bruscas para as 

instituições universitárias, onde as mesmas tiveram que 

transicionar as atividades presenciais para o formato online. 

Neste contexto, as ações da CARDIOPED tiveram que ser 

adaptadas ao formato remoto. Os integrantes enfrentaram 

grandes desafios no processo, conseguindo escalar os 

resultados que haviam no formato presencial, e migrar para um 

novo modelo de organização de suas atividades. Os resultados 

impactaram positivamente o corpo discente e docente 

envolvido, bem como os colaboradores diretos e/ou indiretos, a 

os portadores de cardiopatias, repercutindo na população em 

geral.  

A vivência no decorrer da organização das atividades do 

grupo foi de fundamental importância, visto que proporcionou 

aos acadêmicos a oportunidade de se adaptar à nova realidade 

promovida pelo momento atual da pandemia, podendo, assim, 

aprender acerca de escrita de projetos, produção de artes, 

manejo de plataformas digitais e aspectos da relação 

interpessoal com os demais organizadores, responsabilidade 

social, pontualidade no cumprimento das demandas, manejo de 

problemas e prevenção dos mesmos. 

Além disso, a gestão das ações de extensão permitiu o 

desenvolvimento de liderança dentro da graduação, sendo 

habilidade de gerenciamento e coordenação atributos 

indispensáveis na vida profissional, e o desenvolvimento de 

estratégias de comunicação, entre o grupo, para adequada 

organização das atividades, e com o público (BARRAGÁN et al, 

2016). 
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Dessa forma, as ações de assistência populacional 

permitem, por meio das experiências vividas por estudantes e 

profissionais, uma aproximação necessária da instituição de 

ensino à comunidade, possibilitando o entendimento de 

demandas e vulnerabilidades sociais de uma determinada 

população, e o desenvolvimento do olhar reflexivo crítico sobre 

as realidades diversas (GADOTTI, 2017). Com essa 

abordagem, as percepções viabilizadas pela extensão são 

imprescindíveis na ótica da pesquisa, para elaboração estudos 

orientados com as reais necessidades da sociedade local, que 

possam produzir conhecimentos úteis e práticos para o corpo 

social.  

Ademais, o aprimoramento advindo das pesquisas e o 

mapeamento embasado de dados daquela população permitem 

a construção de ações de intervenção voltadas diretamente 

para os grupos epidemiologicamente mais necessitados e/ou 

vulneráveis (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016). Cumpre-

se, então, o objetivo maior da ciência: a melhoria, direta ou 

indireta, da qualidade de vida e das condições sociais. Dessa 

forma, os projetos de extensão do grupo de cardiopediatria 

conseguiram permitir a identificação das verdadeiras 

necessidades da população, levando ao desenvolvimento de 

pesquisas com benefícios diretos à comunidade.  

Nessa ótica, as metodologias de capacitações em saúde 

direcionadas aos profissionais da saúde mostraram-se como 

uma oportunidade de mudança da realidade, englobando desde 

profissionais responsáveis pelo rastreio até os próprios 

médicos. Também, os eventos realizados pela CARDIOPED 

tiveram um grande impacto positivo quanto à disseminação do 

conhecimento para muitos estudantes e profissionais da área 
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da saúde que, durante a pandemia da COVID-19, receberam 

uma coletânea de orientações sobre o manejo do paciente 

pediátrico e cardiopata preparada por profissionais e 

acadêmicos que vivenciaram diferentes cenários da pandemia 

ao redor do mundo. 

Outrossim, ações como a criação do grupo de apoio aos 

pacientes com Febre Reumática, proporcionando também o 

suporte psicológico, são de extrema importância em um 

contexto de doença negligenciada e de pacientes com a esfera 

biopsicossocial fragilizada, sendo, portanto, um auxílio 

fundamental para a mudança da realidade do panorama 

epidemiológico local, contribuindo para a melhoria na qualidade 

de vida dos pacientes e adesão contínua ao tratamento, 

evitando inclusive as complicações da doença, que podem ser 

fatais. 

Ainda, o apoio às instituições filantrópicas em um 

momento de fragilidade social e econômica, a saber, durante a 

pandemia da COVID-19, com o direcionamento de verba 

pecuniária às mesmas faz parte, também, do compromisso 

social de ações universitárias, de modo a assistir a população 

para promoção da saúde. 

De modo geral, o compartilhamento de saberes, através 

tanto da educação em saúde para o público leigo, quanto à 

disseminação de informações técnico-científicas para 

estudantes e profissionais, pode fornecer uma resposta 

eficiente para problemas complexos que envolvem as 

necessidades apresentadas pela população (OLIVEIRA; 

LEITE, 2011).  
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CONCLUSÕES  

 

O Programa de Cardiopediatria de Universidade Federal 

se revelou como um modelo de alta performance na associação 

do ensino à pesquisa e à extensão, mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas no meio pandêmico, a nível mundial. 

No que tange ao ensino, o desenvolvimento de 

habilidades atreladas ao tripé universitário durante a graduação 

é fundamental. Dessarte, é evidenciado a relevância da 

coordenação dos grupos de cardiopediatria remotamente para 

o desenvolvimento de competências pelos acadêmicos, 

permitindo o desenvolvimento de experiências que refletirão 

positivamente durante seu processo de trabalho, auxiliando-os 

no seu crescimento pessoal, acadêmico e profissional. 

Em relação à extensão, o desenvolvimento e o estímulo 

às atividades que tenham o intuito de promover educação em 

saúde no contexto da pandemia pela COVID-19 devem ser 

valorizadas, tendo em vista que auxiliam na construção de uma 

rede de assistência social mediante à propagação de 

conhecimento científico.  

Torna-se possível constatar, por conseguinte, a forte 

relevância social e necessidade em promover ações de 

educação em saúde, priorizando os eixos de ensino; pesquisa 

e extensão, a partir da integração social e acadêmica em 

ambientes diversos. Simples ações realizadas por estudantes 

universitários podem sim transformar a realidade social de 

centenas de pessoas e contribuir para a melhoria da assistência 

à saúde no país. 
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RESUMO: Muitos discentes têm relatado dificuldades no estudo 
e aprendizado das ciências fisiológicas, sobretudo devido à 
natureza multidisciplinar dessa disciplina, cuja compreensão 
requer prévios conhecimentos básicos de anatomia, biologia 
molecular e bioquímica. Além disso, os extensos livros textos e 
o ensino baseado em aulas expositivas, acabam diminuindo o 
interesse dos discentes pelo estudo da fisiologia. Há inúmeros 
trabalhos indicando metodologias alternativas para o ensino e 
a aprendizagem na área das ciências biológicas. O uso da arte 
como metodologia alternativa tem se mostrado bastante 
eficiente, uma vez que esta contribui para despertar o interesse 
dos discentes pelas disciplinas além de estimular a criatividade, 
e o raciocínio lógico e crítico. Nesse contexto iniciamos o projeto 
denominado FisioArte, no qual utilizamos como ferramenta 
pedagógica nas aulas de fisiologia humana, a releitura de obras 
de arte. Apresentamos aqui a FisioArte para o ensino e 
aprendizagem da fisiologia do parto e lactação através de 
releituras de obras de arte do artista brasileiro Cândido 
Portinari. Na temática escolhida, foram recriadas obras de arte 
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do artista sobre o contexto de parto e lactação, sendo aqui 
apresentadas as releituras de “Nossa Senhora do Carmo” 
(1944); “Mulher Chorando” (1947); “Grupo com homem doente” 
(1958); “Favela” (1957); “Menino com Pássaro” (1957). 
 
Palavras-chave: Educação. Arte. Fisiologia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo e a compreensão dos diferentes mecanismos 

fisiológicos requer conhecimentos básicos de física, química e 

matemática, bem como a interação com outras disciplinas como 

anatomia, biologia molecular e bioquímica (MICHAEL; 

MCFARLAND, 2011). A interdisciplinaridade da fisiologia faz 

com que essa disciplina seja desafiadora aos discentes. 

(COLTHORPE; ABE; AINSCOUGH, 2018; MILKOVA et al., 

2013). Além disso, o contato com a arte ajuda no estímulo à 

criatividade e ao raciocínio lógico e crítico dos discentes 

(CRACOLICI et al., 2019; DALIA; MILAM; RIEDER, 2020; FLÔR 

et al., 2020; MILKOVA et al., 2013; SHAPIRO; RUCKER; BECK, 

2006 HOUSEN, 2001). Interessantemente, a arte como 

metodologia de ensino, tem se mostrado também importante 

para a humanização do ensino Universitário (BRAVERMAN, 

2011; FLÔR et al., 2020). 

Iniciamos em 2015 um projeto chamado FisioArte para 

alunos da graduação em Biotecnologia da UFPB matriculados 

no curso de Morfofisiologia II. A cada semestre sugerimos aos 

discentes um tema dentro da fisiologia, no qual eles são 

encorajados a fazerem releituras de obras de artes, a partir do 

que aprenderam em sala de aula. Iniciamos o projeto com aulas 

expositivas sobre o assunto escolhido e nessas aulas muitos 

conceitos fisiológicos são exemplificados através da arte, como 
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por exemplo, o quadro “La Monstrua desnuda” do pintor Juan 

Carreno de Miranda (1614-1685) explorado na aula de 

hipotálamo-hipófise. Esse quadro, retrata uma menina de 6 

anos, Eugenia Martinez Vallejo, de modo que se percebe no 

quadro que se trata de uma criança obesa e de baixa estatura 

para a idade, além disso, há relatos de que a menina 

apresentava comportamento de hiperfagia e que teria um certo 

déficit cognitivo. Segundo alguns estudos, Eugenia seria 

portadora da síndrome de Padre-Willis, condição genética que 

induz a alterações na fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise 

(ORANGES; CHRIST-CRAIN; SCHAEFER, 2017). 

Considerando a relevância do uso das artes no ensino e 

aprendizagem das ciências fisiológicas, o objetivo deste 

capítulo é expor e explicar as releituras das obras de artes de 

Cândido Portinari (1903-1962) no contexto da fisiologia do parto 

e da lactação, bem como através de relatos de experiências dos 

alunos que participaram dessa atividade (FisioArte em 2019.2). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Projeto FisioArte foi realizado durante o perído de 

cinco semestres com diferentes turmas de alunos e, a cada 

semestre, exploramos um módulo diferente de fisiologia. 

Formando no total, um grupo de oitenta e dois alunos de 

graduação em biotecnologia da Universidade Federal da 

Paraíba / Brasil matriculados em Fisiologia Humana II.  

As aulas regulares sobre o módulo de fisiologia que será 

explorado no FisioArte foram ministradas e, após esse periodo, 

os alunos foram orientados a formar grupos de quatro a cinco e 

escolher um artista e uma de suas obras para explorar no 

Projeto FisioArte. Os grupos tiveram pelo menos 1 mês para 
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estudar livros e / ou buscar informações na internet sobre o 

artista selecionado, o significado da pintura escolhida, bem 

como discutir como os conceitos de fisiologia seriam explorados 

nas releituras de obras de arte. Posteriormente, os grupos se 

reuniram com o professor de fisiologia, pelo menos dua vezes, 

para ter uma orientação sobre como seriam feitas as releituras 

dos conceitos fisiológicos, mas sem interferir na escolha 

artistica ou no processo criativo dos alunos. Em seguida, em 

uma data agendada, os alunos apresentaram e explicaram seu 

projeto FisioArte em um evento. Cada grupo teve pelo menos 

10-15 minutos para mostrar o seu trabalho de releitura e 

explicar porque escolheu o artista e o sua obra específica para 

reinterpretar, explorar e explicar os conceitos fisiológicos 

ilustrados, como também a relação entre a sua reinterpretação 

e o significado artístico original. No decorrer da exposição, os 

alunos foram avaliados por três a quatro professores de 

fisiologia e doutorandos, que consideraram e avaliaram os 

conteúdos fisiológicos e os conceitos apresentados na releitura 

da obra e ao final atribuíram uma pontuação. Após o evento, os 

alunos responderam voluntariamente a uma pesquisa sobre a 

eficácia do Projeto FisioArte em facilitar o aprendizado da 

fisiologia (FLÔR et al., 2020). 

 

Conhecendo Cândido Portinari: 

 

Candido Portinari (1903-1962) nasceu em Brodowski, 

cidade no interior de São Paulo e era filho de imigrantes 

italianos que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café 

(PROJETO PORTINARI, 2018). Ele recebeu apenas o grau de 

instrução primária e já aos 9 anos (de idade) começou a pintar 

(PROJETO PORTINARI, 2018). Aos 15 anos foi para o Rio de 
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Janeiro estudar artes (IMBROISI; MARTINS, 2016), em 1920 foi 

aprovado na Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA), famosa 

instituição de ensino em arquitetura e artes plásticas 

(IMBROISI; MARTINS, 2016), de forma que em 1928 foi o 

vencedor do concorrido concurso “Prêmio de viagem” 

promovido pela ENBA, com a apresentação do retrato do poeta 

Pernambucano Oligário Mariano (1889-1958) (LOPES; 

SANTOS, 2015). Com esse prêmio, o artista pode viajar para 

estudar arte na França onde teve contato com diversas 

correntes artísticas (ARÊDES, 2009; LOPES; SANTOS, 2015). 

Em 1931 ele retorna ao Brasil, e nessa época adota um estilo 

de pintura que retrata o cotidiano e a simplicidade de sua terra 

natal, a cidade de Brodowski (ARÊDES, 2018).  

Em 1945, filia-se ao Partido Comunista brasileiro 

almejando combater a injustiça social (LOPES; SANTOS 2015). 

Em 1948, sob forte perseguição e repressão política aos 

comunistas, Portinari exila-se no Uruguai (LOPES; SANTOS 

2015). Durante esse período, ele produziu painéis com temas 

históricos como “A primeira missa no Brasil” que foi exposto em 

Montevidéu em 1948 e “Tiradentes” (1949) que foi premiado em 

Varsóvia, Polônia (BRITANNICA ESCOLA, 2021). Em 1951, 

Portinari retorna ao Brasil e realiza uma exposição na Primeira 

Bienal de Artes de São Paulo (BRITANNICA ESCOLA, 2021). 

No fim do regime militar e início da Nova República, quando o 

movimento modernista ganhava força entre os brasileiros 

(CAPELATO, 2005), Portinari pintou a tela “Café” (1935), 

premiada internacionalmente, na qual destacou o trabalho 

braçal exercido por trabalhadores negros durante a colheita de 

café; a tela “Retirantes” (1944) que se encontra exposta no 

Museu de Arte de São Paulo e retrata os problemas sociais e o 

sofrimento de uma família afligida pela seca do sertão 
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nordestino; os painéis Guerra e Paz (1955) que se encontram 

na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 

Iorque (EUA), o qual  apresenta imagens do povo em situação 

de guerra (medo) e paz (alívio) (ARÊDES, 2019; CAIXA 

CULTURAL, 2018). 

Considerado um dos principais artistas modernistas do 

Brasil e reconhecido internacionalmente, Portinari foi um pintor 

dedicado a expressar a arte com um significado social (FERRO; 

PORTO; AVELLAR, 2018), faleceu em 1962 aos 58 anos de 

idade por intoxicação pelo chumbo presente nas tintas que 

utilizava (LOPES; SANTOS, 2015; CAIXA CULTURAL, 2018). 

Apesar das suas contribuições para a arte moderna brasileira, 

a maior parte de suas obras permaneciam inacessíveis a 

maioria das pessoas, sobretudo os mais humildes, aqueles 

retratados em suas obras. Isso fez com que seu único filho João 

Cândido Portinari (1939 - atual) desenvolvesse em 1979 o 

“Projeto Portinari” o qual busca resgatar documentos sobre a 

vida e obras do pai, bem como a organização de um acervo 

digital acessível ao grande público (PROJETO PORTINARI, 

2018, http://www.portinari.org.br/). 

 

Fisiologia do parto e lactação 

 

A entrada na puberdade marca o começo da fase 

reprodutiva, dando início, no sexo feminino, aos ciclos 

menstruais (SILVA; SANTOS, 2018). Durante o ciclo ovariano 

há a maturação dos folículos, os quais na sua forma madura 

(folículo de Graff) estão prontos para a ovulação e consequente 

a fecundação, a qual geralmente ocorre no primeiro terço da 

região da tuba uterina (FIGUEIREDO; BARBOSA; LANDRE, 

2020). Quando o ovócito maduro é fecundado por um 
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espermatozoide, forma-se então o zigoto  (com 46 pares de 

cromossomos) o qual sofre processos de clivagem para formar 

o blastocisto (ANSELMO-FRANCI; SPRITZER; FRANCI, 2018; 

GUYTON; HALL, 2017; LIMA, SERTIÉ, 2017). Após 5-7 dias da 

fecundação, o blastocisto implanta-se no endométrio, processo 

esse chamado de nidação. A placenta então se desenvolve e o 

processo da embriogênese completa-se entre a 38ª - 42ª 

semanas (GUYTON; HALL, 2017). Após esse período dá-se 

início ao parto, ou seja, ocorrem contrações rítmicas capazes 

de expelir o bebê e, posteriormente, a placenta (ANSELMO-

FRANCI; SPRITZER; FRANCI, 2018). Um hormônio importante 

nesse processo é a ocitocina, liberado pela neuro-hipófise da 

mãe e do bebê, esse hormônio atua sobre a musculatura 

uterina contraindo-a (ANSELMO-FRANCI; SPRITZER; 

FRANCI, 2018; GUYTON; HALL, 2017). A dilatação do colo 

uterino, durante o trabalho de parto, estimula o núcleo supra 

óptico e paraventricular que, posteriormente, geram sinais para 

que a neuro-hipófise aumente a liberação de ocitocina no 

chamado feedback positivo. Logo, esse processo de feedback 

positivo ocorre de forma repetida à medida que o bebê vai 

sendo expelido resultando, por fim, no parto (ANSELMO-

FRANCI; SPRITZER; FRANCI, 2018; GUYTON; HALL, 2017; 

LIMA, SERTIÉ, 2017).  

A lactação oferece os nutrientes adequados para a 

sobrevivência dos neonatos (LIS-KUBERKA, ORCZYK-

PAWILOWICZ, 2019). A mama, preparada para a 

amamentação, é composta por lóbulos que contém um conjunto 

de alvéolos, onde ocorrem a síntese e a secreção do leite, que 

desemboca em ductos, os quais confluem em ductos maiores 

denominados ampolas. As ampolas, por sua vez, possuem 

íntimo contato com o mamilo por onde o leite é expelido para a 
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nutrição do recém-nascido. A maturação alveolar ocorre por 

ação da progesterona produzida pela placenta. A síntese da 

principal proteína e carboidrato do leite materno, caseína e 

lactalbumina, respectivamente, ocorrem por ação do hormônio 

prolactina (PRL), produzido na adeno-hipófise. A produção e 

ejeção de leite, assim como o processo de parto, também 

ocorrem através de feedback positivo. A sucção do mamilo pelo 

neonato reduz a liberação do neurotransmissor dopamina, 

inibidor da produção de PRL, em resposta ocorre aumento 

desse hormônio com consequente produção do leite. O 

processo de sucção estimula também a liberação de ocitocina 

pelos neurônios ocitocinérgicos hipotalâmicos o que contribui 

para o processo de contração dos alvéolos e ejeção do leite 

(ANSELMO-FRANCI; SPRITZER; FRANCI, 2018; GUYTON; 

HALL, 2017; LIMA, SERTIÉ, 2017).  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Na temática aqui escolhida, foram recriados no contexto 

do parto e lactação oito obras do artista brasileiro Cândido 

Portinari (1903-1962).  

 

“Nossa Senhora do Carmo" 

 

A figura 1A, apresenta a imagem de Nossa senhora do 

Carmo, quadro pintado pelo artista em 1944. Essa Santa é 

venerada em algumas partes do Brasil, principalmente no 

Estado de Minas Gerais (MG). A obra foi feita tendo como 

modelo a irmã e o filho de Portinari (PROJETO PORTINARI, 

2018). No quadro, Nossa Senhora está em pé carregando o 

menino Jesus, onde ambos seguram um escapulário e o 
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conjunto é complementado por uma cena de purgatório na parte 

de baixo do altar. O escapulário, representa o milagre que 

aconteceu quando os Mulçumanos invadiram a Terra Santa, e 

Ordem regida por São Simão Stock fugiu e refugiou-se na 

Europa. Lá, Nossa Senhora do Carmo apareceu para São 

Simão e lhe presenteou com o escapulário, como um sinal de 

proteção e solidariedade pela situação a qual se encontrava. 

Então Portinari ao retratar a obra, segue fielmente a narrativa 

da tradição Católica (BOVO, 2018). 

A releitura dessa obra encontra-se na figura 1B, 

destacando a Santa e o menino Jesus momentos após o parto; 

evidenciado pelo detalhe do cordão umbilical, os seios da Santa 

à mostra (símbolo da amamentação) e o fato dela estar pisando 

no líquido amniótico (após o rompimento da bolsa membranosa 

que envolve o bebê no útero). O escapulário da obra original foi 

substituído pelo desenho da estrutura dos órgãos reprodutores 

femininos internos. Acima do quadro podemos observar o 

desenho da estrutura molecular da ocitocina, importante 

hormônio envolvido com a contração uterina no parto e a ejeção 

do leite durante a amamentação (GUYTON e HALL, 2017). 

Ademais, níveis elevados desse hormônio estão associados a 

uma melhora no vínculo afetivo entre mãe e filho (CARDAILLAC 

et al, 2016; BELL, ERICKSON e CARTER, 2014).  
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Figura 1: Painel A (à esquerda) - Obra original “Nossa Senhora 
do Carmo”, 1944. Painel B (à direita) - Releitura, observa-se no 
detalhe o cordão umbilical, seios à mostra (símbolo da 
amamentação) e o fato da Nossa Senhora estar pisando sobre 
o líquido amniótico. E na parte superior da imagem, há o 
destaque da estrutura molecular da ocitocina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel A: Acervo Projeto Portinari (2018), Painel B: 
FisioArte 2019.2. 

 

“Mulher chorando” 

 

Na obra original representada na Figura 2A, “Mulher 

Chorando” de 1947, observamos a imagem de uma mulher, 

cujas características físicas incluem sobrancelhas caídas, testa 

marcada por grandes rugas, olho esquerdo fechado deixando 

cair algumas lágrimas, mãos em tamanho aumentado apoiadas 

no rosto sendo a esquerda fechada sobre a face como se 

enxugasse as lágrimas, além disso, é possível visualizar que o 

fundo da imagem é composto por áreas geométricas em tons 

escuros (PROJETO PORTINARI, 2018). Não é conhecido o 
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motivo do choro da mulher, porém nota-se que a expressão 

facial e corporal da mulher remete à angústia e sofrimento 

(CZEKSTER, 2017). 

A releitura dessa obra foi intitulada “Lamento do ventre” 

(figura 2B). Os discentes representaram uma gravidez ectópica, 

na qual a implantação e o desenvolvimento do óvulo fertilizado 

ocorrem fora da cavidade uterina, geralmente na tuba uterina, 

sendo considerada uma das principais causas de mortalidade 

materna no primeiro trimestre da gravidez (JÚNIOR, 2018). Na 

gravidez ectópica, a dor abdominal é o sintoma mais comum, 

podendo ocorrer também vômitos, náuseas e sangramento 

vaginal (JÚNIOR, 2018). Na parte inferior da releitura, observa-

se o aparelho reprodutor feminino e na região das trompas de 

falópio, podemos visualizar a gravidez ectópica ou tubária. 

Podemos ainda evidenciar o sangue escorrendo pelo canal 

vaginal e a dor expressa pela mulher chorando, o choro também 

representa o abalo psicológico que muitas mulheres sofrem 

após descobrirem essa complicação da gravidez. 

 

  



FISIOARTE: ENSINANDO FISIOLOGIA DO PARTO E LACTAÇÃO ATRAVÉS DE 
RELEITURAS DAS OBRAS DE CÂNDIDO PORTINARI 

231 
 

Figura 2: Painel A (à esquerda) - Obra original “Mulher 
Chorando”, 1947, óleo sobre tela, 82 x 65.5 cm. Painel B (à 
direita) – Releitura denominada “Lamento do ventre”, a mulher 
apresenta gravidez ectópica onde observa-se o óvulo fertilizado 
implantado na trompa de falópio (na parte inferior da imagem) e 
sintomas como sangramento genital e a dor representada pelo 
choro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel A: Acervo - Projeto Portinari (2018), painel B: FisioArte 
2019.2 

 
“Grupo com homem doente” 

 

A obra original representada na Figura 3A, “Grupo com 

homem doente” de 1958, apresenta a imagem de um grupo 

composto por sete pessoas ao redor de um homem doente. No 

centro observa-se um homem recostado no joelho de um idoso, 

o qual oferece água ao enfermo e lhe segura a cabeça; próximo 

às figuras centrais encontram-se dois homens jovens em pé, 

uma mulher sentada que segura a mão do doente e é abraçada 

por outro idoso, uma mulher grávida em pé que chora com o 

rosto coberto e outra mulher ao lado, com as mãos no rosto, 

próxima de uma trouxa de roupa no chão (PROJETO 

PORTINARI, 2018). Além disso, observa-se à esquerda um 

 

B A 
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bando de urubus que representam a morte e o desenho do sol 

no fundo da imagem em amarelo, representando a região 

semiárida (PROJETO PORTINARI, 2018; FURTADO, 2019). 

Essa obra está incluída no tema social “Retirantes” que 

representa a realidade de muitos brasileiros que fogem da seca 

e da fome na região do Nordeste brasileiro (CAIXA CULTURAL, 

2018). 

A obra da figura 3B é intitulada “Grupo com mulher 

morrendo no parto” e é a releitura da obra “Grupo com homem 

doente”. Nessa releitura, o homem doente foi substituído por 

uma mulher que veio a óbito por complicações no parto 

(observa-se a placenta ao lado da mulher e pinceladas em 

vermelho representando a hemorragia). Observamos o bebê 

sendo segurado por uma mulher e um religioso segurando a 

cabeça da mãe morta. Uma das parteiras, à esquerda, segura 

um pano sujo de sangue. A trouxa da obra original foi 

substituída por um balde, cuja água foi usada no parto. No 

extremo lado direito podemos ver uma mulher de costas em 

desespero, como na obra original, mas aqui foi adicionado uma 

cruz, simbolizando a morte recorrente de mulheres no parto nas 

regiões do sertão nordestino (BRASIL, 2021; JUSTINO et al., 

2021; SANTOS et al., 2021) A releitura mostra um cenário de 

seca e pobreza, onde o acesso à assistência médica é precário 

e quase inexistente. O amarelo do fundo da tela representa a 

seca e a escassez de recursos. 

Na espécie humana, a duração média da gestação, 

contada a partir do início da última menstruação, é de 40 ± 2 

semanas (CURI; PROCÓPIO, 2017). Durante esse período de 

gestação ou no momento do parto podem acontecer diversos 

problemas de saúde que contribuem para a mortalidade 

materna, tais como: hipertensão, hemorragia, infecção 
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puerperal e aborto (BRASIL, 2021). A mortalidade materna é 

considerada um indicador de saúde populacional bem como de 

iniquidades sociais, já que é mais elevada em países de média 

e baixa renda (BRASIL, 2021). 

 

Figura 3: Painel A (à esquerda) - Obra original “Grupo com 
homem doente”, 1958, desenho à lápis de cor/papel 27 x 38 cm. 
Painel B (à direita) – Releitura denominada “Grupo com mulher 
morrendo no parto”, a mulher morreu por complicações no parto, 
a placenta foi expulsa do corpo e as pinceladas em vermelho 
representam a hemorragia. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fonte: Painel A:. 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel A: Acervo Projeto Portinari (2018), Painel B: FisioArte 
2019.2. 
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“Favela” 

 

A obra original representada na figura 4A, “Favela" de 

1957, é a representação de uma favela brasileira, a qual na 

pintura encontra-se distribuída por três morros. No centro do 

quadro observamos o perfil de uma mulher com uma lata d'água 

na cabeça (PROJETO PORTINARI, 2018). Ao pintar a obra 

“Favela”, Portinari buscou retratar as casas dessas 

comunidades, onde se percebe a pobreza, a miséria e, ao 

mesmo tempo, a resiliência desse povo (representado pela lata 

d’água na cabeça da mulher, por exemplo). O quadro é também 

a valorização da cultura do povo brasileiro (BORGES, 2013).  

A obra da figura 4B é uma releitura da obra “Favela”. 

Nessa releitura os discentes apresentaram o corpo e os seios 

de uma mulher negra, substituindo, respectivamente, as casas 

e os morros da obra original. Em um dos seios há o destaque 

para os ductos lactíferos, lóbulos e alvéolos, os quais compõem 

a estrutura mamária. E no cano inferior da tela demonstraram o 

hipotálamo e a hipófise anterior e posterior, a quais sintetizam, 

respectivamente, a prolactina e a ocitocina. Podemos ainda 

observar linhas tracejadas representando as vias neurais do 

reflexo da amamentação, uma conexão entre a hipófise e os 

ductos lactíferos.  
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Figura 4: Painel A (à esquerda) - Obra original “Favela”, 1957, 
pintura a óleo/ madeira, 50 x 57 cm. Painel B (à direita) – 
Releitura. Observa-se as casas e morros da favela que deram 
origem ao corpo e seios de uma mulher negra. Em um dos seios 
há o destaque para os ductos lactíferos, lóbulos e alvéolos. No 
canto inferior esquerdo há o destaque para o hipotálamo e a 
hipófise anterior (prolactina) e posterior (ocitocina) e linhas 
discretas, representando as vias do reflexo da amamentação.  

Fonte: Painel A: Acervo Projeto Portinari (2018), Painel B: FisioArte 2019.2. 
 

“Menino com pássaro”  

 

A obra “Menino com pássaro” de 1957 representa um 

meio-corpo de um menino de frente, com cabeça inclinada para 

baixo, rosto arredondado, cabelos curtos, traços fisionômicos 

apenas sugeridos. Braços dobrados na altura do peito; na mão 

direita, que está aberta e em forma de concha, segura um 

pássaro pequeno escuro de perfil para a esquerda, a mão 

esquerda está pousada sobre a cabeça do pássaro como se 

estivesse o afagando. O menino usa camisa cinza de mangas 

curtas com colarinho fechado. Há no quadro a predominância 

de tons cinza, branco, rosa e amarelo. Textura espessa e 

pinceladas marcadas (PROJETO PORTINARI, 2018). Na 

Figura 5C temos a obra “A origem da via láctea” do artista do 



FISIOARTE: ENSINANDO FISIOLOGIA DO PARTO E LACTAÇÃO ATRAVÉS DE 
RELEITURAS DAS OBRAS DE CÂNDIDO PORTINARI 

236 
 

estilo maneirismo Jacopo Tintoretto (1518-1594), produzida em 

1575. A obra representa a estória mitológica em que Hermes 

(mensageiro dos deuses) colocou o filho de Zeus, Herácles, 

cuja mãe era uma mortal, para beber o leite da Deusa Hera 

para, assim, imortalizá-lo (RIBEIRO, 2012). Então ele segurou 

o pequeno Herácles contra o peito da deusa Hera que dormia. 

Conta o mito que o menino mordeu o seio de Hera, a qual 

acorda repentinamente afastando o menino, o que faz com que 

seu leite jorre, dando a Via Láctea (The National galery, 2021). 

A obra da figura 5C representa uma releitura que traz a 

interação entre a obra “Menino com pássaro” de Portinari com 

“A origem da via Láctea” de Tintoretto. A releitura traz no centro 

uma mulher com características negras segurando a mama 

esquerda, que jorra leite. O fundo da pintura possui 

predominância de tons azuis. E, assim como o menino mantêm 

o pássaro preso em suas mãos, a mulher segura e prende os 

seus seios representando o tabu social da amamentação em 

ambientes públicos. Os pingos de leite são representados 

assim como o leite ejetado pela ação da ocitocina e remete ao 

ato da amamentação. O leite materno é considerado o único 

alimento com capacidade de redução da taxa de mortalidade 

infantil em todo o mundo, isso ocorre devido principalmente à 

presença de imunoglobulina A (ricamente presente no colostro) 

(COELHO; MENEZES; LOBO, 2018). Além disso, foi observado 

que um maior período de amamentação está relacionado a um 

menos risco de sobrepeso e obesidade, diabetes tipo 2 e 

leucemia infantil (VICTORIA et al., 2016). 
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Figura 5: Painel 5A - obra original “Menino com Pássaro”, 1957. 
Pintura à óleo/ tela, 65 x 53 cm. Painel 5B - Obra original “A 
origem da via láctea”, 1575, Pintura à tinta óleo/ lona, 149.4 x 
168 cm. Painel 5C- releitura das obras “menino com pássaro” e 
“a origem da via láctea” representando uma mulher com traços 
negros segurando e sustentando a mama esquerda, que jorra 
leite.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura 5A: Acervo Projeto Portinari (2018), figura 5B: The National 
Gallery (2021), figura 5C: FisioArte 2019.2 (2019). 

 

Também foram realizadas releituras das obras: “Vasos 
de Flores” (1942) e “Flores Murchas” (1931), as quais podem 
ser observadas no link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1WbvlDCCqdvNVYS1jY8

cqhMF4W5J5OrVg/view?usp=sharing  
 

  

https://drive.google.com/file/d/1WbvlDCCqdvNVYS1jY8cqhMF4W5J5OrVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbvlDCCqdvNVYS1jY8cqhMF4W5J5OrVg/view?usp=sharing
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA E 

CONCLUSÕES 

 

Na FisioArte do parto e lactação algumas releituras 

destacaram patologias, tais como, “Mulher chorando” e “Flores 

murchas” que representaram a gravidez ectópica, enquanto 

“Vaso de flores” apresentou a mastite. A releitura da obra 

“Nossa Senhora do Carmo” destacou eventos do parto 

enquanto a da obra “Favela” representou a anatomia da mama 

e vias neurais do reflexo da amamentação. Além dessas, 

“Grupo com homem doente” apesar de não ter explorado 

mecanismos fisiológicos, abordou questões sociais, assim 

como também foi feito pela releitura do quadro “Favela” onde 

há uma crítica social à marginalização da população negra e 

parda nos morros e favelas. Além de promoverem o debate 

sobre a fisiologia do parto e lactação, levaram à reflexão sobre 

as mazelas brasileiras e contextos sociais. Essa discussão é 

importante para a formação de profissionais mais humanos e 

preocupados com o próximo, sobretudo em cursos das ciências 

da saúde. Na FisioArte do parto e lactação, os alunos ainda 

puderam conhecer melhor Cândido Portinari, um dos grandes 

expoentes da arte brasileira. Ou seja, além de contribuir para o 

aprendizado e ensino da fisiologia o contato com a arte através 

do projeto FisioArte, mostrou-se relevante também para a 

valorização da cultura brasileira, a humanização do ensino 

universitário e formação cidadã dos nossos discentes. 

Um outro ponto a ser destacado é o fato dessa atividade 

permitir que o discente fosse “o artista” e que pudesse 

expressar a sua criatividade através das releituras realizadas, o 

que têm contribuído para aumento da autoestima e 

autoconfiança dos nossos estudantes (Flôr et al., 2020).  
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RESUMO: O estudo das ciências é importante para que os 

alunos possam vislumbrar o que temos ao nosso redor, mas 

nem sempre o ensino de ciências acaba sendo efetivo diante 

das metodologias empregadas pelas escolas. Assim, há a 

necessidade da capacitação e formação de professores na área 

das ciências afim de promover um espaço educacional mais 

amplo e diverso para seus alunos. Pensando nisso, a CAPES e 

a UAB proporcionaram o curso de Especialização em Ensino de 

Ciências "Ciência é 10!". Este relato tem como objetivo, 

descrever os desafios de um curso de especialização no ensino 

de ciências em meio a pandemia e o ensino remoto. O curso 

Ciências é 10! iniciou em 2020 no modelo de ensino remoto, 

com isso houveram algumas adaptações e na preocupação 

para retenção dos cursistas durante todo o curso, mas 

infelizmente tivemos algumas desistências, todas baseadas no 

cansaço excessivo, saúde mental e pela falta de tecnologias 

digitais. Mesmo assim, o curso pioneiro na UFABC conseguir 
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desenvolver suas aulas síncronas com os professores 

formadores e tutores empregando metodologias ativas para 

capturar a atenção desses professores cursistas e foram 

desenvolvidos eventos durante as disciplinas de TCC. 

Percebemos ainda uma lacuna quanto a inclusão digital entre 

os cursistas, mas através dos feedbacks que recebemos o 

curso conseguiu um bom êxito na sua primeira turma. 

Palavras-chave: Educação. Ensino de Ciências. Ensino 

remoto 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Ciências representam um campo fértil de inspiração, 

de conhecimento e, geralmente atraem a atenção das pessoas. 

Ao estudar Ciência, os estudantes adquirem conhecimentos 

sobre os seres vivos, o corpo humano, o universo, as 

descrições e explicações dos fenômenos da natureza, 

ampliando a conscientização sobre a importância de ações que 

nos permitem entender a razão e o funcionamento de tudo, 

compreendendo que tudo está interligado. Além disso, a 

influência da tecnologia em nossas vidas e a rapidez com que 

surgem as inovações nesses campos vem despertando um 

intenso debate acerca do ensino de Ciências (TEIXEIRA, 2019). 

 A alegria das feiras de Ciências, a elaboração, aplicação 

e análise de experimentos, dos levantamentos de hipóteses, 

discussões, elaboração de registros coletivos, ainda são 

substituídos, muitas vezes, por aulas baseadas na transmissão 

de conhecimentos e na memorização de conceitos 

(CARVALHO, 2013).  

No entanto, nem sempre nas escolas podemos verificar 

no desenvolvimento das aulas de Ciências a oferta de um 
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ensino dinâmico, investigativo que propicie aos estudantes 

participarem ativamente do seu processo de ensino e 

aprendizagem, exercitando o seu protagonismo (TEIXEIRA, 

2019). 

 Diante disso, encontramos professores sedentos por 

formação, em busca de aprimoramento, como estudantes 

aprendizes em busca de novas maneiras de ensinar Ciências, 

para poderem proporcionar aos seus estudantes, um ensino 

dinâmico e inovador, tendo em vista a complexidade e a 

diversidade das Ciências (CARVALHO, 2013). 

 Aliado a isso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), desempenha papel 

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 

Federação, passando a atuar na formação de professores da 

educação básica em 2007, integrando atualmente a indução e 

o fomento da formação inicial e continuada de professores para 

a educação básica nos formatos presencial e a distância (PPC) 

(BRASIL, 2018). 

 Assim, surgiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) em 2008, com objetivo do desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País realizando uma integração entre as 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). A UAB 

favorece a articulação e a realização de parcerias entre três 

níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as 

instituições públicas de ensino superior, afim de socializar a 

qualidade de nossas IPES para demais locais distantes e 

isolados do nosso país. Dessa forma foi possível realizar a 

universalização do ensino superior favorecendo as cidades 
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mais distantes com a oferta de cursos evitando que os 

interessados tenham que ir as grandes cidades para a 

realização da mesma (BRASIL, 2018). 

Nesse cenário, apresenta-se o Curso de Especialização 

em Ensino de Ciências "Ciência é 10!", ou simplesmente C10! 

que visa melhorar a qualidade do ensino de Ciências na 

Educação Básica das escolas públicas brasileiras por meio da 

qualificação de professores para o ensino por investigação 

científica e fortalecer a interação entre Instituições de Educação 

Superior e escolas de ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 

2018).  

 

OBJETIVO 

 

 Descrever os desafios de um curso de especialização no 

ensino de ciências em meio a pandemia e o ensino remoto. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O curso de especialização em Ensino de Ciências - Anos 

finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10" foi ofertado pela 

primeira vez, como uma experiência piloto, no Instituto Federal 

de Pernambuco durante os anos de 2017 e 2018. O curso teve 

a duração de 18 meses e ocorreu em seis polos da 

Universidade Aberta do Brasil (BRASIL, 2018).  

A partir dos resultados positivos desta experiência, no 

ano de 2019, o curso foi implementado em várias outras 

instituições do país. Este curso foi pensado para professores 

que são graduados e atuam com o ensino de Ciências nos anos 

finais do Ensino Fundamental. De acordo com o projeto 

pedagógico, o curso tem como objetivos: 
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Formar profissionais, em nível de especialização, 
no ensino de diversas áreas de conhecimento, 
com vistas a assegurar o direito à aprendizagem e 
a realização do projeto político-pedagógico da 
escola, a partir de um ambiente escolar que 
favoreça ao desenvolvimento do conhecimento, da 
ética e da cidadania;  Contribuir na qualificação do 
professor na perspectiva da gestão democrática e 
da efetivação do direito de aprender com 
qualidade social;  Contribuir para a efetiva 
mudança da dinâmica da sala de aula, na 
perspectiva de que a busca, socialização e 
(re)construção do conhecimento sejam garantidas 
por meio de um processo de ensino e 
aprendizagem participativo e 
significativo;  Implementar o diálogo permanente 
com a sala de aula, com os conhecimentos que os 
professores das nossas escolas públicas estarão 
adquirindo/apreendendo e construindo nas nossas 
Universidades, conhecimentos tanto no que diz 
respeito à metodologia quanto aos conteúdos 
específicos de sua área;  Garantir a articulação 
entre os conhecimentos, metodologias e 
conteúdos acadêmicos, e os conhecimentos e 
práticas detidos pelos professores de nossas 
escolas.  
 
(BRASIL, 2018). 

 

A Formação inicial ou continuada de professores é um 

dos pilares da Universidade Federal do ABC. Por isso, ao 

receber o convite para ofertar o curso, a UFABC aceitou 

prontamente, sendo a única instituição do Estado de São Paulo 

que ofertou o curso no ano de 2020.  

A Universidade Federal do ABC foi a única instituição do 

Estado de São Paulo que ofertou o curso no ano de 2020. Para 

o início da implantação do curso, gerenciamento na UFABC e 
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seleção dos demais membros foi realizada a seleção da 

coordenadora do curso, por meio de um edital de seleção que 

foi publicado pelo Núcleo de Tecnologias e Línguas da UFABC 

(NETEL). 

Coube à coordenadora o gerenciamento de todas as 

atividades relativas ao curso, desde a definição de critérios para 

a seleção de alunos e professores formadores, realização de 

acompanhamento de todas as atividades do curso até a 

coordenação das bancas de defesa TCC, sendo esta a última 

etapa formativa do curso. 

Para a seleção dos professores formadores I 

(professores nas disciplinas obrigatórias e orientadores do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.) e para tutores 

também foi realizado através de dois editais de seleção em 

meados do mês de Julho/Agosto de 2020, onde o principal 

critério foi ter formação na área ou em áreas afins do curso. Na 

sequência foram avaliadas as experiências docentes dos 

candidatos relativas ao conteúdo programático do curso e, 

experiência ou formação para atuação com EaD. 

Para a seleção dos alunos cursistas também ocorreu um 

processo seletivo em meados do mês de Julho/Agosto de 2020. 

Após um período de divulgação do curso, seguido da inscrição 

dos candidatos, o critério para a seleção dos alunos cursistas 

foi através da apresentação do currículo, da formação 

acadêmica, experiência em docência no ensino básico, curso 

de acolhimento CAPES e participação em eventos acadêmicos. 

O nosso público-alvo do curso foram os professores graduados 

que estavam atuando no sistema público de ensino e 

ministrando aulas de Ciências no Ensino Fundamental dos anos 

finais (Fundamental II). 
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Ao final da seleção foram selecionados 350 cursistas 

distribuídos entre 07 polos UAB, são eles: Bragança Paulista, 

Campinas, Diadema, Guarulhos, Peruíbe, São José dos 

Campos e São Paulo/Vila das Belezas. Cada polo ficou 

responsável por 50 cursistas.  

O curso tem como base o ensino de ciências através da 

investigação, onde o objetivo do sujeito pensante é solucionar 

um problema, por construções de ações que façam parte do 

cotidiano científico para a elaboração de hipóteses, 

observações, registros, análises de dados e nas 

experimentações para que ao final aconteça uma reflexão em 

torno de um resultado e na ligação de ideias que foram 

aparecendo no decorrer do processo de investigação (BRASIL, 

2018). 

Diante disso, o curso favorece a reflexão sobre as 

inovações dinâmicas do docente relacionadas aos desafios 

encontrados de forma cotidiana em suas escolas junto aos 

alunos, afim de encontrar uma conexão entre a realidade do 

Mundo e suas tecnologias com a realidade do aluno em 

formação. Assim, todas as ações com visão questionadora e 

investigativa sejam estimuladas não só apenas para os alunos, 

mas também para os professores, no entendimento de que o 

ensino e a aprendizagem em Ciências vão além do modo 

tradicional, onde ocorre o acúmulo das informações e sim, que 

elas possam ser instigantes, surpreendentes, motivadoras e 

desafiadoras. Além disso, o curso possibilita a reflexão sobre a 

utilização dos livros didáticos, com a sala de aula, com a prática 

docente, com os recursos didáticos e tecnológicos existentes e 

acima de tudo, com a escola (BRASIL, 2018). 

De acordo com Ministério da Educação (MEC) vinculado 

a proposta do curso para formação dos profissionais do 
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magistério, o Curso de Especialização em Ensino de Ciências 

– Anos finais do Ensino Fundamental vislumbra que os 

professores-cursistas: 

 
Estabeleçam diálogo permanente com o fazer na 

escola e nas salas de aulas das Ciências; Elabore 

e implementem propostas de ensino/pesquisa em 

ensino de Ciências pautadas no uso da 

experimentação e das Tecnologias da Informação 

e Comunicação; Reflitam sobre o lugar e o sentido 

de ensinar Ciências no Ensino Fundamental; 

Experienciem possibilidades diferenciadas de 

ensinar e aprender Ciências de modo instigante e 

em parceria com as crianças com as quais 

desenvolvem sua atividade docente. 

 

(BRASIL, 2018). 

 

O Curso apresenta uma carga horária total equivalente a 

480 horas, divididas em três módulos distintos (Módulo 1, 2 e 3) 

em torno de um eixo norteador que é redimensionando a prática 

docente em ciências dentro e no entorno das situações 

cotidianas das salas de aulas de ciências, e que perpassa todo 

o curso; e, de quatro eixos temáticos: Vida, Ambiente, Universo 

e Tecnologia (Figura 1) (BRASIL, 2018). 

A abordagem dos conteúdos nos quatro eixos temáticos 

se dará de forma integradora e contextualizada voltada para o 

6º ao 9º ano da educação básica, no diálogo permanente com 

o eixo norteador do curso. Ao longo dos módulos do curso 

percebe-se uma grande interação e diálogo com o professor e 

o aluno junto ao seu espaço escolar assegurando um novo 

remanejo das práticas docentes justamente envolvendo o 

contexto de onde está sendo atuado (BRASIL, 2018).  
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Figura 1: Organograma da composição de cada módulo, 

com suas respectivas cargas horárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2008. 

 

 Após as seleções, o curso iniciou no mês de 

Setembro/2020 com o desafio do ensino remoto. O curso foi 

modelado para ser realizado de forma presencial com aulas 

quinzenais nos seus determinados polos, no entanto, com a 

pandemia todo o curso foi adaptado para os moldes do ensino 

à distância. O grupo de professores e tutores tinham uma 

grande esperança de volta presencial meses posteriores ao 

início do curso, mas pela forma que a pandemia se alastrava 

isso foi retirado de cogitação. 

 O curso estava fixado através da plataforma Moodle, um 

software livre, de apoio à aprendizagem, executado nem um 

ambiente virtual, na qual chamamos também de Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) com acesso por esse link: 

http://177.104.62.8/c10/login/index.php. Pelo AVA ocorria a 

comunicação Tutor – cursista – Professor formador, além de se 

encontrar todo o material do curso (aulas gravadas, aulas em 

http://177.104.62.8/c10/login/index.php
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pdf) e por lá, era realizada e enviada as atividades pelos 

cursistas. Os tutores enviavam, de acordo com as demandas 

das disciplinas, lembretes de atividades e aulas, e esse era o 

local por onde os cursistas poderiam tirar dúvidas e solucionar 

problemas com a coordenação. Além do AVA, os cursistas 

tinham disponíveis o email da coordenação e secretária, o 

padlet para as demandas junto a secretária e um grupo no 

Whatsapp com os tutores para mensagens mais rápidas. Com 

a pandemia, pode-se perceber um maior envolvimento dos 

cursistas nestas plataformas, pois seria a única forma de 

solucionar dúvidas e problemas, além de ser um canal de 

desabafo para descrever suas experiências em sala de aula 

através do ensino remoto. 

Para a coordenadora do curso, o início do curso foi muito 

desafiador, pois além das dificuldades inerentes ao próprio 

curso, todos os participantes tiveram que lidar com as 

dificuldades impostas pela pandemia. Dentre as dificuldades, a 

principal delas foi lidar com o AVA, o qual nem sempre 

funcionou adequadamente devido a diversos fatores como: 

instabilidade da rede e outros tipos de falhas do sistema.  

Como o curso não foi planejado pela equipe da UFABC, 

todos os professores formadores tiveram que realizar um curso 

preparatório para conhecerem o curso Ciência é 10! 

disponibilizado no Moodle. No entanto, diversas especificidades 

do Moodle não foram tratadas no curso e isso demandou muitas 

horas de trabalho, de todos os professores formadores, para o 

entendimento das atividades disponibilizadas no Moodle. 

Diante do momento de pandemia e aulas remotas, os 

professores e tutores tiveram que se adaptar a essa nova 

realidade para que as aulas ao vivo, que aconteciam 

quinzenalmente aos sábados, não fossem afetadas e nem a 
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participação dos alunos durante o curso. Então, muitas 

metodologias foram aplicadas durante a aula (Google Meet, 

Google Forms, Google apresentações, Padlet, Mentimeter, 

Kahoot!, Canva e WordWall) que se estendia da manhã até o 

final da tarde. As aulas eram transmitidas através do YouTube 

pelo canal do próprio curso 

(https://www.youtube.com/channel/UCr349Wk9IJ7RHJisOGI2

VSQ) utilizando o StreamYard, estúdio virtual que permite que 

os usuários façam lives com mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo facilitando a realização entrevistas, rodas de discussões 

e eventos online. 

 A dinâmica foi sendo aperfeiçoada a cada aula, já que os 

professores formadores ainda estavam se adaptando a 

algumas metodologias que poderiam ser empregadas em aulas 

remotas, além da gamificação. O professor formador junto a 

outros professores convidados fazia a explanação do conteúdo, 

um outro professor ficava responsável por transmitir as 

perguntas e pensamentos dos alunos provenientes do chat do 

YouTube e os tutores na mediação pelo chat. A aula era dividida 

em partes, pois eram aplicadas atividades a cada parte da aula 

pelo professor formador, onde eles faziam a leitura da proposta 

da atividade e estipulava um prazo para a realização da mesma. 

Cada polo se reunia em salas do Google Meet, onde o 

tutor fazia a releitura da atividade proposta pelo professor 

formador, realizava uma discussão breve sobre o assunto 

ministrado e os cursistas em conjunto produziam a atividade. 

Por aula eram realizadas em torno de 3 a 4 atividades, as 

respostas por polo eram lidas pelos professores presentes ao 

vivo, alguns alunos se prontificavam em fazer argumentações 

para a defesa da resposta do polo e ao final, acontecia um 

feedback para todos.  

https://www.youtube.com/channel/UCr349Wk9IJ7RHJisOGI2VSQ
https://www.youtube.com/channel/UCr349Wk9IJ7RHJisOGI2VSQ


CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - CIÊNCIA É 10!: ENSINO REMOTO, DESAFIOS 
E NOVAS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

253 
 

Essas atividades e dinâmicas foram bem avaliadas pelos 

cursistas, visto as mensagens no chat de carinho para os 

professores formadores presentes, de satisfação em realizar as 

atividades junto ao tutor e consequentemente, pela participação 

maciça nas dinâmicas aplicadas pelo professor que estava 

ministrando a aula naquele dia. 

Abaixo segue um depoimento na íntegra de um dos 

professores formadores, onde ele pode falar dos desafios 

propostos pelo curso durante a pandemia. 

 
“Assumi duas disciplinas do Módulo 1 do 

Curso C10!, a disciplina Hora de perguntar e 

propor (M1D3-C10) e a na Sala de Aula (M1D4-

C10). Nos encontrávamos no meio da pandemia 

do Covid-19 e tínhamos pela frente o desafio de 

adaptar um curso que foi elaborado para ser 

desenvolvido presencialmente para o formato 

remoto, para um número grande de cursistas, que, 

por sua vez, se encontravam ministrando aulas de 

forma online, lidando com a falta de recursos 

tecnológicos e, muitas vezes, sem ter 

conhecimento sobre o uso de ferramentas 

tecnológicas que seriam necessárias para o 

desenvolvimento de aulas a distância.”  

 “O curso indica recursos Didático-

Tecnológicos ligados aos quatro eixos temáticos 

(Ambiente, Tecnologia, Universo e Vida). Esses 

recursos, originados de diferentes fontes de 

divulgação e educação científica, estão em 

diferentes linguagens e são provocadores do 

interesse pela Ciência e do processo investigativo. 

São disponibilizados em conjuntos, segundo cada 

subtema, pois há diferentes subtemas por Eixo 

Temático.”  
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“Na primeira disciplina M1D3-C10 foi 

solicitada a elaboração de um plano de aula que 

tratasse de uma ou mais questões-problema 

levantadas pelo cursista, dentro de um eixo 

temático e um subtema. Esse plano de aula seria 

o ponto de partida para um projeto mais complexo 

e aprofundado a ser desenvolvido no Módulo 2 e 

que daria início ao desenvolvimento do trabalho de 

Conclusão de Curso dos cursistas. Uma exigência 

é que o plano de aula contemplasse na abordagem 

metodológica a perspectiva investigativa.  

“Já na M1D4-C10, os cursistas deveriam 

programar e realizar a implementação, em sala de 

aula, do plano de aula elaborado anteriormente, 

na disciplina M1D3.  Para essa ação foi solicitado 

um relatório circunstanciado com análise reflexiva-

avaliativa da aplicação.”   

“Além disso, o professor formador da 

disciplina ficava responsável por elaborar um 

vídeo apresentando a disciplina e as atividades 

que deveriam ser realizadas, participar de 

plantões de dúvidas quinzenais, elaborar 

mensagens e lembretes semanais para os 

cursistas sobre datas e atividades que deveriam 

ser postadas, e preparação e desenvolvimento da 

aula síncrona que acontecia no final da disciplina 

de forma remota por meio do StreamYard e 

transmitida diretamente para o YouTube.” 

 

Durante o curso foi possível a realização de dois eventos 

online com palestras, oficinas e apresentação dos trabalhos dos 

alunos cursistas provenientes das atividades de TCC.  

O 1º evento foi para a finalização do Módulo 1, o 1º 

Congresso Virtual C10!. A programação consistiu em uma 

abertura, um webinário com o tema “Histórias de vida e 

pesquisa (Auto)biográfica na formação de professores”, uma 
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exposição virtual de pôster (Figura 2) e encerramento. Esse 

evento foi bastante importante, pois houve a possibilidade de os 

cursistas participarem de um webinário com tema muito 

importante para a construção de conhecimentos do professor, 

e socializarem seus trabalhos do módulo 1 de forma a trocarem 

experiências, desafios e conhecimentos. O webinário e a 

socialização dos pôsteres se complementaram no sentido de se 

verificar a evolução dos cursistas em suas reflexões e 

aprendizados sobre a teoria e suas práticas no ensino 

investigativo de ciências. 

 

Figura 2: Painel realizado através do Padlet com as 

apresentações de pôsteres pelos alunos cursistas 

divididos por eixo. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

O módulo 1, intitulado “Para perguntar e experimentar, é 

só começar!” composto por quatro disciplinas, se fez como um 

momento de contextualização, pelo cursista, das dinâmicas e 
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das necessidades do trabalho cotidiano em suas salas de aula 

de ciências com as ações teórico-práticas denominadas 

atividades de investigação (AI), mesmo que de formas remota 

e reflexiva, e em meio a situações e realidades atípicas. A 

mobilização do fazer do professor partiu da delimitação de 

questões-problema a serem estudadas e refletidas ao longo do 

curso. Assim, o modulo 1 procurou conduzir o professor-

cursista a pensar a investigação como o processo inerente à 

prática educativa em ciências, incentivando-o a perguntar e 

experimentar como primeiro passo da ação investigativa. Esse 

caminho percorrido foi extremamente importante e fundamental 

para se refletir sobre a construção e desenvolvimento das 

atividades das disciplinas dos próximos módulos. 

O 2º evento foi para a finalização do Módulo 2, 2º o 

Congresso Virtual C10!. O evento contou com palestras, mesa 

redonda, oficinas, sarau cultural (arte e cultura) e a 

apresentação de pôsteres dos cursistas sobre o seu projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de investigação para o 

Ensino de Ciências com um vídeo explicativo. A ideia é haver 

uma socialização desses projetos e aprimorar as discussões a 

respeito da Investigação no Ensino de Ciências como uma das 

possibilidades de um ensino inovador (Figura 3).  
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Figura 3: Passaporte C10! Criado para mostrar aos 

cursistas as atividades presentes no 2º o Congresso Virtual 

C10!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 

 

Nas palavras de LEITE E SILVA (2021),  

 
A rede de computadores apresenta-se hoje como 

elemento que pode modificar significativamente a 

educação presencial. As paredes das salas de 

aula se abrem, hoje esses tradicionais locais de 

ensino-aprendizagem têm o tamanho do mundo. 

As pessoas podem se comunicar, trocar 
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informações, dados, pesquisas a qualquer hora e 

de qualquer lugar (p. 1). 

 

Quando abordados sobre o processo de formação, foram 

realizadas várias vivências ao longo do curso, tanto para a 

equipe de professores formadores tutores e cursistas. Os 

alunos cursistas envolvidos neste curso revelaram, em sua 

maioria, que suas experiências com EaD se deu apenas neste 

curso de especialização. Mas, pode-se dizer que o grande 

marco foi a contribuição para o processo de ensino-

aprendizado, evidenciando o estímulo ao auto- aprendizado e o 

conhecimento prévio em informática.  

A evasão dos alunos cursistas na sua maioria, teve como 

justificativa a falta de acesso ao computador e a sua 

desorganização com relação ao tempo destinado ao 

desenvolvimento das tarefas cotidianas. A inclusão digital dos 

envolvidos com EaD, foi um grande dificultador. Vale ressaltar 

que em vários momentos ofertou-se oficinas virtuais e 

interativas, portanto a preparação dos alunos envolvidos neste 

curso tornou-se imprescindível. 

Diálogos com tutores atuantes no curso revelaram 

mobilizações pontuais de alguns profissionais envolvidos com o 

curso para favorecer a acessibilidade, permanência e 

interação/interatividade do aluno ao longo de sua formação 

neste curso. Dentre elas podemos destacar: 

a) a ação da coordenação do curso disponibilizando todos os 

materiais no AVA para acesso ao aluno; 

b) a mobilização dos tutores à distância auxiliando o aluno 

cursista na compreensão dos conteúdos e realização de 

atividades e envio de feedbacks que possibilitaram a 

comunicação através do AVA e plataformas digitais; 
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c) houve a identificação de manifestação explicita por parte de 

alguns alunos cursistas para recebimento de atendimento 

especial, quanto a organização de suas atividades devido aos 

reflexos da pandemia no contexto familiar e pessoal de cada 

aluno. 

Observa-se que, apesar de o ensino remoto não ser uma 

prática recente, para a formação do professor, esta tecnologia 

ainda está em processo de implantação e desenvolvimento.  

Para que haja mudanças no paradigma de ensino 

brasileiro não bastam mudanças apenas nas formas de ensinar, 

nos suportes e nos ambientes de aprendizagem, faz-se 

necessário e urgente uma mudança de postura dos aprendizes 

frente a esse outro paradigma que se apresenta nesse novo 

cenário educacional. O ensino remoto foi um grande marco na 

educação de uma forma geral, assim sendo, justifica-se o 

investimento nesta modalidade. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Os cursos na modalidade EaD pelas IES estão cada vez 

mais tomando conta do mercado. A essa modalidade, 

intermediada pela tecnologia, onde os professores e alunos 

estão em locais diferentes, porém eles estarão juntos ao 

mesmo tempo nas aulas de forma síncrona ou assíncronas, 

quando estão realizando suas atividades do curso em 

momentos distintos (KAPLAN e HAENLEIN, 2016). 

Para o desenvolvimento do ensino Ead se faz necessário 

um planejamento e um bom gerenciamento, que possam incluir 

principalmente um bom suporte técnico, estrutura com 

informações sobre o curso, locais que possam suportar os 

materiais didáticos e apoio pedagógico aos alunos, além de 
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contínuos treinamentos de aplicação de tecnologia para os 

professores (KAPLAN e HAENLEIN, 2016; RIBEIRO et al., 

2019; SUN e CHEN, 2016). Por tanto, para o ensino EaD o 

ponto chave é o planejamento cuidadoso do curso, sistema de 

gestão e uma equipe bem estruturada multiprofissional que 

possa ser a base em orientação e suporte para este tipo de 

trabalho (GUSSO et al., 2020). 

No entanto, nos moldes das ofertas atuais, com o 

contexto da pandemia, a oferta de cursos pelas IES foram optar 

pelo ensino remoto, de acordo com a portaria MEC - Nº 

544/JUNHO DE 2020 (BRASIL 2020; HODGES et al., 2020). 

Muitas IES aplicaram o modo on-line sem haver nenhum 

planejamento, esquecendo da realidade dos alunos e 

professores, envolvendo principalmente ao que se relaciona a 

parte tecnológica da pedagogia.  

A consequência dessa atitude pelas IES é a exclusão do 

acesso ao ensino diante da falta de uma internet de boa 

qualidade e um computador ou tablet, além de outros meios 

importantes requeridos para o acesso ao ensino (OCDE, 2020), 

além disso, as instituições falharam em não promover 

recursos tecnológicos ao seu alunado e pela falta de 

capacitação docente, afim de iniciar um novo delineamento 

para melhorar as condições de suas aulas com o mínimo 

de qualidade (HODGES et al., 2020). 

De acordo com Gusso e colaboradores (2020). 

 

Produzir conhecimento sobre a atual 

condição das pessoas envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem implica identificar, pelo 

menos, a) quais são as pessoas centrais 

envolvidas nesse processo; b) os aspectos críticos 

que o constituem; c) as condições mínimas 
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necessárias para viabilizar seu desenvolvimento 

em contexto remoto; e d) a função desse processo. 

Considerando esses aspectos, torna-se possível 

definir o que precisa ser descoberto para que os 

gestores tomem decisões coerentes com as 

condições atuais das pessoas, de modo que 

viabilizem o atendimento da função do ensino. 

 

O ensino de ciências e a capacitação de professores 

diante da pandemia do novo coronavírus impuseram mudanças 

na forma de acesso ao ensino da pós-graduação. Este curso 

projetado pela CAPES, mesmo que aplicado de forma remota, 

ele pode proporcionar uma discussão sobre as interferências e 

a dificuldades que ainda existe para que ocorra a formação dos 

professores do ensino básico. Mas, que o nosso país está 

buscando caminhos para a verdadeira valorização do ensino e 

da ciência, mesmo diante de um cenário não favorável 

(CERQUEIRA-NETO et al., 2021) 

Ainda sim, é fato da compreensão em saber da 

necessidade da especialização dos professores através de 

projetos como esse, mas que ao mesmo tempo seja necessário 

trazer um panorama mais prático para a realização de um 

ensino de ciências de maior qualidade quando relacionado ao 

momento que ainda muitas escolas do nosso país ainda 

apresentam uma estrutura precária. Essa pode ser uma 

problemática que muitos cursistas podem estar trazendo para o 

curso, pois eles devem estar buscando qual a melhor forma de 

levar ciência para o seu aluno da maneira mais possível que ele 

tem na escola que ele leciona. 
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CONCLUSÕES  

 

 O curso de especialização em Ensino de Ciências - Anos 

finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10" surgiu através de 

uma grande demanda pela falta de formação de professores 

que ensinam disciplinas de ciências nos anos finais do ensino 

fundamental II. O curso oferecido pela UFABC diante do cenário 

ainda atual de pandemia trouxe grandes desafios entre os 

cursistas, professores formadores, tutores e coordenação pela 

forma que ele seria aplicado, no formato remoto/EaD. 

 As problemáticas encontradas foi a não inclusão digital 

de muitos professores cursistas, a conciliação do trabalho 

remoto como professor e as atividades a serem realizadas 

como alunos cursistas, afim de conseguir organizar suas 

demandas diárias como professor e aluno. Mas, com 

estratégias findadas, conseguimos reter muitos alunos. 

 Dentro do curso conseguimos aplicar metodologias 

durante as aulas síncronas, envolvendo a participação da 

maioria dos alunos cursistas, eventos para socialização e 

conclusão de módulos com aplicação no desenvolvimento do 

TCC. 

 Mesmo com tantos percalços, podemos inferir em um 

resultado positivo para o curso. O ensino remoto é ainda uma 

forma nova de ensino para o cenário atual na educação, mas 

que ainda precisa ser melhor trabalhado entre os alunos e 

professores, pois pode ser uma nova modalidade de ensino.  
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RESUMO: objetivou-se relatar um júri simulado sobre 
abortamento como estratégia exitosa no processo de ensino e 
aprendizagem na enfermagem. Trata-se de um relato de 
experiência do uso da estratégia de metodologia ativa do tipo 
júri simulado que abordou a temática abortamento, em outubro 
do ano 2021, em um componente curricular do curso técnico em 
enfermagem. Foram seguidos diversos passos para a 
operacionalização do júri simulado, como: leituras do material 
teórico, construção de caso/situação do júri simulado, 
explicação, orientação e instruções referentes a atividade, para 
os alunos do curso técnico em enfermagem, disponibilização 
prévia da situação/caso dez dias antes da data que ocorreu o 
júri simulado, para que todos os alunos entendessem a 
dinâmica da atividade e estudassem o caso que seria discutido, 
disponibilização de materiais para leitura de apoio, 
possibilitando embasamento teórico, subsidiando a construção 
de argumentos, sorteio para definir o papel/função que cada 
aluno iria desempenhar no júri. A simulação contou com a 
presença de 32 alunos, com duração da sessão de 
aproximadamente 100 minutos, gerou diversas reflexões, 
possibilitou o ganho do senso crítico, construção de 
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argumentos, posicionamento e diversas habilidades por parte 
dos alunos. Sugere-se a empregabilidade do júri simulado na 
formação de enfermagem. 
Palavras-chave: Educação. Enfermagem. Aborto. 
Metodologia. Aprendizagem baseada em problemas. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O uso de Metodologias Ativas (MA) potencializam o 

ensino, tornando-o mais reflexivo e crítico, fazendo com que o 

estudante busque o conhecimento de forma autônoma, sendo 

muito utilizada através da problematização na área da saúde 

(TEIXEIRA, 2018).  Dentre os benefícios das MA tem-se a 

valorização dos saberes de todos que participam do processo 

de construção de conhecimentos. As MA na área de ciências 

da saúde possibilita a saída do modelo tradicional de ensino, 

fazendo com que os profissionais possam construir um novo 

modelo de aprendizagem e não somente reproduzir o mero 

conhecimento passado pelo professor que por sinal desenvolve 

uma função de mediador, estimulando a problematização, 

soluções e aprimoramento do senso crítico. (PAIVA et al., 

2016).  

A abordagem tradicional é fortemente criticada por Freire 

(2011) que defende a tendência pedagógica libertadora que 

gera transformação social, pode ser empregada através de 

grupos de discussão, aplicando a horizontalidade entre todos 

os envolvidos onde não existe quem sabe mais ou quem sabe 

menos, existem saberes e experiências diferentes que se 

complementam, precisam ser valorizadas e juntas solucionarão 

problemas. (MOREIRA et al., 2019; PEREIRA, 2017). 

Desta forma, mudanças sociais, econômicas, culturais, 

científicas e tecnológicas, tem feito professores e sistemas 
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educacionais repensarem no formato de ensino tradicional e 

embora com certa resistência, está comprovado cientificamente 

a necessidade de um aprendizado mais amplo e reflexivo, onde 

os estudantes podem desenvolver conhecimentos com maior 

qualidade através da mescla de abordagem a exemplo da 

libertadora (MOREIRA et al., 2019). 

Na área de saúde as MA vem sendo implementadas aos 

poucos, mas durante muito tempo formou-se profissionais 

tecnicistas e limitados através da educação tradicional, como 

meros reprodutores de conteúdos repassados pelos 

professores, tornando cada vez mais distante da humanização 

e valorização dos saberes (COLARES; OLIVEIRA, 2018). A 

inserção de MA no processo de ensino aprendizagem faz com 

que o aluno seja protagonista da sua formação, podendo 

desenvolver profissionais críticos, confiantes em si próprios e 

com autonomia (MARQUES, 2018). 

Dentre os diversos tipos de MA tem-se o júri simulado 

que trata-se de um método de ensino aprendizagem onde é 

simulado um caso dentro da sala de aula, fazendo com que os 

estudantes tenham pensamentos críticos sobre o caso que foi 

apontado e apresente soluções, isso estimula o estudante a ter 

autonomia, formular discursos, defender uma causa e ser 

extremamente crítico-reflexivo (COELHO, 2019). 

O júri simulado tem como objetivo analisar, avaliar um 

assunto o qual foi proposto para os estudantes, que seja 

objetivo e realista, o grupo deve ter criticidade para discutir o 

caso e estudar sobre o mesmo, os temas são propostos pelo 

docente. Os estudantes devem se organizar, o docente orienta 

e media a atividade, os casos devem ser jugados como se 

estivessem em um tribunal. As discussões dos casos que são 

apresentados por meio de filmes ou relatos podem ser 
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avaliativas ou não avaliativas. Na enfermagem um dos 

casos/situações que pode ser bastante discutido é o 

abortamento (COELHO, 2019). 

O aborto é a interrupção da gravidez e pode acontecer 

de seis formas, como: natural ou espontânea, permitida ou 

legalizada, voluntaria, terapêutica, eugênico, econômico-social 

e humanitária. No Brasil só existe três tipos de aborto que são 

o aborto legal, espontâneo e o aborto provocado, no aborto 

legal é o que está previsto por lei onde deve ser feito por um 

médico habilitado e que seja feito no Sistema Único de Saúde, 

no aborto espontâneo é quando corpo da mulher expulsa o feto 

ou acontece algum acidente e não a intervenção de terceiros 

até a vigésima semana de gravidez, o aborto provocando é 

quando a gestante ou terceiros provoca o aborto por meio de 

remédios e cirurgia, no Brasil esse método é considerado crime. 

No Brasil só pode ser feito o aborto se houver algum crime como 

o estupro ou no caso de que a vida da gestante esteja em risco 

e a única forma de salvar é fazendo o aborto, estes casos estão 

respaldados pela Lei 7.209/1984 no artigo 128 do Código Penal 

(BRASIL, 1984; MIGUEL; DOTTA, 2017). 

No Brasil mesmo o aborto não sendo legalizado ele 

acontece de forma insegura e clandestina e isso causa a morte 

de várias mulheres todos os anos, em 2016 morreram 203 mil 

mulheres isso significa que a cada dois dias morria uma mulher 

pela prática do aborto inseguro, muita das vezes essas 

mulheres que estão morrendo são negras, jovens, solteiras, 

com escolaridade e classe social baixa (COFEN, 2018). 

Desta forma, são inúmeros os benefícios de abordar a 

temática abortamento através do júri simulado e está claro que 

pode desenvolver habilidades argumentativas, científicas, 

socioemocionais e cognitivas (SOUZA, 2021). 
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Outrossim, objetivou-se relatar um júri simulado sobre 

abortamento como estratégia exitosa no processo de ensino e 

aprendizagem na enfermagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Relato da experiência/ação 

 

Trata-se de um relato de experiência do uso da 

estratégia de metodologia ativa do tipo júri simulado que foi 

utilizado na abordagem da temática abortamento, no ano 2021, 

no componente curricular enfermagem na saúde do adulto I, no 

curso técnico em enfermagem da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

O Júri Simulado foi preparado e mediado por estagiárias 

da licenciatura em enfermagem, treinadas e supervisionadas 

pela docente da referida disciplina. Logo, para a implementação 

do Júri simulado, seguiram-se etapas que foram essenciais 

para o êxito da atividade (MACEDO, 2013).  

Etapas que antecederam a atividade 

- Reuniões com as estagiárias da licenciatura para 

orientação dos conceitos do Júri Simulado pela docente da 

disciplina. 

- Leituras do material teórico sobre o Júri Simulado e 

sobre a temática – pelas estagiárias da licenciatura de forma a 

embasar o desempenho da referida atividade. 

- Construção de caso/situação pelas estagiárias da 

licenciatura em enfermagem que possibilitasse a 

implementação do Júri Simulado, discussão e reflexão de todos 

os alunos matriculados no componente curricular. O caso ficou 

estruturado da seguinte forma: 
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“O requerente Estado de Minas Gerais move processo 

contra Jandira Nunes (paciente), que comprou medicamento 

abortivo, e realizou o abortamento. Jandira Nunes estava 

recém-separada e namorava um rapaz, descobriu que estava 

grávida do quarto filho. Sem condições econômicas e 

psicológicas para ter mais uma criança, tentou soluções 

caseiras, como chás, porém conseguiu comprar um remédio 

abortivo. Com medo da reação dos familiares e amigos, Jandira 

inseriu no canal vaginal remédio sozinha em casa. Não contou 

para ninguém. Após um certo período começou a sentir dores 

fortes com o efeito do medicamento, que provoca contrações 

do útero a ponto de expelir o feto. Assustada, decidiu buscar 

ajuda na emergência de um hospital público. O primeiro médico 

que a atendeu, ajudou. As medicações ainda se encontravam 

no organismo de Jandira, então ele tirou, enrolou na luva e 

jogou fora. Disse que trataria o caso como aborto instantâneo e 

que estava ali para ajudar e não julgar. O que Jandira não 

esperava era que o plantão deste médico iria terminar enquanto 

ela ainda estava em processo de abortamento, sob o efeito da 

medicação. Com a saída do médico, as dores aumentaram. 

Começou o processo de expulsão do feto, havendo a expulsão 

do mesmo momentos depois. Lóren Silva, a enfermeira que 

acompanhou o primeiro atendimento, em conversa relatou do 

abortamento à médica Jaqueline Alves, que assumiu o plantão. 

Jaqueline decidiu realizar a denúncia contra a paciente à 

polícia, mesmo depois de Lóren avisá-la quanto ao sigilo 

profissional. Os policiais foram imediatamente ao hospital e 

interrogaram Jandira quando ela ainda sangrava, alegando que 

ela deveria confessar, senão ficaria algemada, e iria para um 

presídio. Pressionada, Jandira acabou confessando ter 

utilizado os remédios abortivos. "Foi aonde eu fui falando e dei 
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o nome do rapaz que me vendeu. Foi autuado o crime em 

flagrante." Para não ser presa, ela teve que pagar uma fiança. 

O homem que vendeu os medicamentos passou a ameaçá-la e 

a notícia do aborto se espalhou pela cidade. "Depois de tudo 

isso, eu recebi ameaças do rapaz que vendeu a medicação, 

recebi chantagens de familiares. Os médicos da minha cidade 

sabem o que aconteceu e não me tratam tão bem. Muita gente 

que me olha torto, algumas lembram do fato, me tratam mal. Eu 

tenho medo de ser condenada por um crime que eu não fiz. 

Porque eu acho que é o meu corpo. Eu tenho direito sobre o 

meu corpo", afirma Jandira. Ante o exposto, requer-se a Vossa 

Excelência a condenação da ré, nos termos da denúncia, 

acrescidos dos argumentos expostos nessa peça, pois assim 

fazendo, estará Vossa Excelência realizando justiça.” 

- Explicação, orientação e instruções referentes a 

atividade, para os alunos do curso técnico em enfermagem, 

disponibilização prévia da situação/caso 10 dias antes da data 

que ocorreu o Júri Simulado, para que todos os alunos 

entendessem a dinâmica da atividade e estudassem o caso que 

seria discutido 

- Disponibilização de materiais para leitura de apoio, 

possibilitando embasamento teórico, subsidiando a construção 

de argumentos de todos os alunos da referida disciplina 

- Sorteio para definir o papel/função (juiz(a), júri, 

advogado de defesa, promotor, testemunhas, réu) no Júri 

Simulado, de cada estudante da disciplina, realizado 10 dias 

antes da data do Júri Simulado, para que todos os alunos 

chegassem com seus discursos estruturados no dia que a 

atividade seria realizada 

- Cada estudante recebeu a seguinte mensagem de 

orientação. 
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“A ideia é que vocês/alunos construam argumentos de 

acusação e defesa da ré Jandira Nunes. Ela será absolvida ou 

culpada? Para isso, poderão ser utilizados os materiais 

disponibilizados via on-line, procurem por mais materiais caso 

julguem necessário. O Júri Simulado instiga o senso crítico, a 

participação e a reflexão, pois leva os participantes a tomar um 

posicionamento através da argumentação. Além disso, o júri 

simulado é uma ótima estratégia de ensino a ser adotada 

quando se trata de um assunto polêmico ou que divide opiniões. 

Um júri é composto pelas seguintes pessoas: - Juiz: 

responsável pelo andamento do júri, fazendo as intervenções 

necessárias para que tudo ocorra da forma mais organizada 

possível; é quem estipula a pena, caso o réu seja culpado. - 

Júri: responsáveis por analisar os fatos expostos e, ao final, dar 

o veredicto, auxiliando no posicionamento final do juiz. 

(Culpado? Inocente?). - Advogado de defesa: defende o 

acusado (réu) com base em argumentos coerentes, provas e 

respondem às acusações feitas pelos promotores. - Promotor: 

também chamados de advogados de acusação, buscam 

condenar o réu, por meio de argumentos coerentes, provas e 

apresentação de testemunhas. - Testemunhas: falam a favor ou 

contra o acusado, pondo em evidência as contradições e 

argumentando junto com os promotores ou advogados de 

defesa. - Réu: o acusado, cujo ato específico é o objeto de 

discussão do júri.  

Etapas que aconteceram na data do Júri Simulado 

 

Primeiro Momento 

1.Juíz(a) abre a sessão. Deve-se ler a fala inicial – deverá ser 

produzida fala de abertura de julgamento por quem é o(a) 

Juíz(a) (05 minutos). 
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2. Promotoria (advogado de acusação) acusa a ré. (10 minutos) 

3. Advogada de defesa defende a ré (10 minutos). 

4. Juíz(a) solicita à Promotoria (acusação) que chame a 

testemunha de acusação para dar o depoimento.  

5. Promotoria toma a palavra e continua a acusação. Pode-se 

chamar a testemunha de acusação para dar o depoimento e 

relatar o ocorrido (05 minutos). 

6. Advogada de defesa, retoma a defesa. Neste momento, 

chama-se a testemunha de defesa e dá o depoimento, relata o 

ocorrido (05 minutos). 

7. Juíz(a) chama ré para depor. Promotoria e Advogada de 

defesa podem fazer questionamentos. A ré faz sua defesa (10 

minutos). 

8. Advogados de defesa e de acusação podem chamar as 

testemunhas de seus oponentes para serem ouvidas: o 

promotor/acusação chama as de defesa; advogado de defesa 

chama as do promotor/acusação. Momento de fazer 

questionamentos (10 minutos para ouvir todas as testemunhas)  

Segundo Momento  

9. O(a) Juíz(a) reabre a sessão solicitando à Promotoria e a 

advogada de defesa que ambos têm 10 minutos para que façam 

as considerações finais.  

10. Considerações finais da Promotoria e Advogada de defesa 

(10 minutos, 5 minutos para cada). 

11. Júri decide a sentença, junto com o Juíza. Momento de falar 

abertamente (05 minutos). 

12. O(a) Juíz(a) perguntará ao júri se já chegou a um veredicto. 

Neste momento, o júri responderá que sim e entregará a Juíza 

o papel contendo a palavra culpada ou inocente, conforme a 

decisão.  
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13. Leitura e justificativa da sentença pelo(a) Juíz(a). O(a) 

Juíz(a) anunciará a pena prevista para o crime que está sendo 

julgado. Logo após a leitura da sentença, a juíz(a) dará a sessão 

por encerrada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Reflexão sobre a experiência 

 

       O curso técnico em enfermagem busca desenvolver no 

discente habilidades de raciocínio lógico, autonomia intelectual, 

humanização, ética e capacidade de trabalhar em equipe, 

visando formar um profissional que atenda ás expectativas e 

resoluções pertinentes ao exercício profissional de enfermagem 

(ALARCON et al., 2018). Assim, o desenvolvimento pedagógico 

dos discentes por intermédio de atividades e experiências que 

traspassam os métodos tradicionais de ensino, se fazem 

necessários (ALARCON et al., 2018).  

Devido ao cenário ocasionado pela pandemia de Covid-

19, seguindo as recomendações sanitárias e em cumprimento 

às normativas estabelecidas pelo comitê de enfrentamento ao 

coronavírus do município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, 

a simulação do Júri Simulado ocorreu de forma remota, através 

de plataforma digital Google Meet.  

A simulação, que aconteceu no mês de outubro do ano 

2021, contou com a presença de 32 alunos, com duração 

aproximada de 100 minutos. As discussões evoluíram sem 

mínimas intervenções da docente responsável pela disciplina, 

que atuou como mediadora e organizou o tempo de fala 

estipulado para cada papel desempenhado pelos alunos. A 
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Figura 1 demonstra os passos realizados antes, durante e após 

execução da atividade. 

 

Figura 1. Momentos do Júri Simulado.  

 

Fonte: Da pesquisa, 2021. 

 

 

Em um primeiro momento foram decididos os papéis dos 

estudantes, os quais foram distribuídos entre juiz ou juíza, 

advogado de defesa e de acusação, réu e o júri que definiu a 

sentença. A possibilidade de atuação em diferentes narrativas 

refletiu em uma produção discursiva argumentativa 

diversificada e de qualidade. 

A simulação teve início com a fala da professora da 

disciplina, que releu o caso, passou a posição da fala para o juíz 

que declarou a abertura da sessão. O posicionamento de todos 
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os envolvidos da sessão ocorreu de forma fluída e contínua, ao 

término o juíz proferiu a sentença final, sendo definida a ré como 

inocente.  

A ré alegou não ter condições de criar uma criança, 

justificando sua escolha pela ausência de suporte emocional, 

familiar e financeiro: “Não me arrependo porque sei que não 

teria os meios necessários para criar uma criança, para 

promover um desenvolvimento adequado a ela”. 

A acusação alegou que a atitude da ré foi egoísta, 

“existem outras possibilidades, outras alternativas que não o 

aborto, a acusada pensou apenas em seu próprio benefício ao 

cometer tal atitude”. O promotor ainda argumentou que se a 

mulher não desejava a gravidez, “a ré deveria fazer o uso de 

métodos contraceptivos, como o uso de preservativo por 

exemplo, teria evitado a gravidez tão indesejada”.  

A advogada de defesa, por sua vez, contrapôs as falas 

do promotor, enfatizando que a ré não foi egoísta, e que os 

métodos contraceptivos não são sempre efetivos: “A ré não foi 

individualista em recorrer ao aborto, ao contrário, a mesma 

analisou dentro de suas condições, quais seriam as 

possibilidades de arcar com os custos de mais uma criança para 

sustentar, sem haver prejuízo de sua própria situação e de seus 

outros três filhos, não havendo perspectiva de oferecer 

condições favoráveis ao desenvolvimento pleno e digno de 

todos os membros. Ademais, métodos contraceptivos podem 

falhar, nenhum dos atuais métodos disponíveis são 100% 

eficazes em evitar gravidez”.  

A defesa levantou dúvidas. “A acusada não fazia uso de 

preservativo, pílula anticoncepcional ou algum outro método 

contraceptivo?”, perguntou à ré, que respondeu “sim, usava 

camisinha”.  
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Ao final dos depoimentos, o juiz questionou ao júri se 

estes teriam entendido que houve aborto, ao passo que todos 

os alunos interpretando os jurados, consentiram que sim. Em 

seguida, o júri determinou que a ré fosse inocentada, 

justificando-se pelo direito da mulher sobre o próprio corpo e o 

risco de rejeição e/ou abandono da criança futuramente, visto 

não se tratar de uma gravidez planejada e desejada.  

Dentre os argumentos apontados pelos jurados, estão 

aqueles que tangem a autonomia da mulher em relação ao seu 

corpo e também o desamparo da criança.  

“É preciso combater a ideia de que a mulher nasce para 

ser mãe, esse discurso apenas serve para impor e conformar a 

mulher de uma gravidez não desejada, tendo efeitos negativos 

sobre sua saúde mental e física, ao nega-la de um direito de 

escolha sobre o seu próprio corpo” apontou um membro do júri, 

enquanto outro afirmou que “mulheres que criam filhos oriundos 

de gravidez indesejada em locais periféricos podem perpetuar 

o ciclo da violência. A criança é criada em um ambiente 

precário, pode ter dificuldades em frequentar uma escola, o 

crime pode estar na porta de casa e parecer uma via fácil de 

ganhar dinheiro e o ciclo vai se perpetuando assim”.  

Ambas as falas dos jurados foram riquíssimas e 

trouxeram ao debate posicionamentos que levam à reflexão e 

incitam a argumentação lógica. 

A decisão de inocentá-la não foi decidida por 

unanimidade, houve ainda, uma minoria que se posicionou 

contra, justificando-se por um discurso religioso: “Deus deu a 

vida, somente ele pode tirar”. Ao final, o juiz declarou a ré 

inocente. 

Após o encerramento da sessão houve abertura para 

discutir sobre o tema proposto, onde os alunos manifestaram 
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opiniões pessoais e baseadas na literatura sobre abortamento, 

abordou-se a legalização do aborto em diversos países, clínicas 

clandestinas, riscos para a mãe e feto, mortalidade materna e 

estratégias para solucionar esta problemática. 

Tendo em vista que para a realização da atividade os 

alunos realizaram a busca de referencial teórico e 

estabeleceram relações entre o conteúdo estudado para a 

exposição de seus argumentos, a utilização desta metodologia 

favorece aos discentes o desenvolvimento de competências e 

habilidades argumentativas e também promove ao aluno o 

papel de protagonista do seu processo de ensino-

aprendizagem.  

Os discentes participaram ativamente de toda a atividade 

proposta e posteriormente a avaliaram positivamente, 

reconhecendo as vantagens do uso desse tipo de metodologia 

para a abordagem e aprendizagem de temáticas necessárias à 

formação profissional.  

No modelo de ensino tradicional o professor é 

transmissor de conhecimento, na metodologia ativa onde o 

conhecimento é obtido por meio do próprio estudante, isso faz 

com se adquira novas habilidades e conhecimento (ALARCON 

et al., 2018). 

Os novos currículos acadêmicos da Enfermagem já 

trazem o ensino de metodologia ativas como obrigatório, 

instigando os estudantes a aprendem novos conhecimentos 

pelas vivências proporcionadas por este modelo de ensino, 

tornando o conhecimento útil, prático e lógico (ANDRADE 

JÚNIOR; DE SOUZA; DA SILVA, 2019; CHIRELLI; NASSIF, 

2019). 

       Este método de ensino faz com que o professor dê um 

problema para que os alunos possam trazer a solução, e faz 
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com que o aluno tenha um aprendizado de forma diferenciada 

e que desta forma possam trabalhar de forma autônoma, 

desenvolvendo competências e habilidades (ALARCON et al., 

2018; SILVA et al., 2018). 

       Quando os docentes e os estudantes passam pelo 

processo de mudança nos métodos de ensino e aprendizagem 

pode gerar insegurança e timidez dos estudantes, resistência 

em relação a situação proposta. Entretanto, posteriormente a 

fase de adaptação e reconhecimento da nova metodologia, as 

atividades propostas ocorrem de forma fluída e com muitos 

ganhos individuais e coletivos, pois pensa-se não apenas no 

profissional que está se formando, mas em todas as 

competências e habilidades exigidas ao indivíduo cidadão. No 

júri simulado como os temas são polêmicos faz com que os 

discentes se interessem mais pelas discussões em sala de aula 

fazendo com que a aula fique mais dinâmica e interessante (DE 

LIMA; VERRI; SOARES; DE OLIVEIRA, 2020). 

O júri simulado pode ser implementado no ensino de 

enfermagem e proporciona diversos benefícios para o 

aprendizado. Ressalta-se que há outras formas de ensino 

aprendizagem que também auxilia no desenvolvimento de 

competências e habilidades, como os estudos de caso, 

aprendizagem baseados em problemas (ABP), narrativas 

reflexivas, entre outras (ANDRADE JUNIOR; DE SOUZA; DA 

SILVA, 2019). Por fim, oferecer um ensino com uso de 

metodologias ativas oferece liberdade para que os estudantes 

mudem a forma de aprender, saindo de um modelo tradicional 

para um modelo onde se tem mais autonomia do seu próprio 

aprendizado. 

CONCLUSÕES 
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O objetivo do júri simulado foi atingido, os discentes 

estudaram e se aprofundaram no caso em discussão, 

interpretaram seus personagens conforme sorteio, 

argumentaram com embasamento teórico, conduziram a 

sessão do júri simulado de forma harmônica, após discussões 

de todos os membros deram a solução para o caso, e 

posteriormente trouxeram diversas inquietações quanto a 

legalização do aborto e suas consequências/benefícios.  

Os resultados deste trabalho evidenciam que o emprego 

de diferentes abordagens pedagógicas, que transcendem a 

utilização da metodologia tradicional de ensino, a exemplo do 

júri simulado, possui um potencial didático que, neste caso, 

favorece e estimula a argumentação, desenvolvendo a 

habilidade argumentativa nos estudantes, gerando um impacto 

positivo no processo de aprendizagem dos mesmos.  

Além de promover habilidades argumentativas, no júri 

simulado, espera-se que os estudantes tenham participação 

ativa na produção de conhecimento, visto que são estimulados 

a buscarem embasamento teórico para a realização da 

atividade, sendo o próprio discente o protagonista de seu 

processo de ensino e aprendizagem. Essa postura ativa, 

permite ao discente reconhecer os problemas de sua vivência, 

promovendo uma aproximação crítica da sua realidade, que 

resultará em um conhecimento aplicável e significativo. 

O emprego de atividades pedagógicas, baseadas em 

metodologias ativas de ensino, reforçam a necessidade cada 

vez mais constante de que estas se tornem mais presentes na 

prática educativa diária dos ambientes escolares. Salienta-se 

que, é através da formação pedagógica do professor que o 

modelo tradicional de ensino (transmissão de conhecimento) 

poderá ser superado, haja vista que a experiência no magistério 
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contribui para o fortalecimento docente, e é através dele que o 

professor possibilitará o pensamento crítico-reflexivo do aluno. 

Desta forma, sugere-se o emprego do júri simulado no 

ensino de enfermagem, envolvendo a temática aborto, pois 

impacta positivamente na aprendizagem dos alunos e exige 

baixo recurso tecnológico para sua aplicação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALARCON, M.F.S. et al. Percepção de graduandos de enfermagem sobre 
a Aprendizagem Baseada em Problemas. Rev. Enferm. UFSM, Santa 
Maria - RS, v.8, n.3, p. 489-503, 2018. Disponível em: 
https://doi.org/10.5902/2179769227978 . Acesso em: 15 de outubro de 
2021. 
ANDRADE JUNIOR, J.M.; DE SOUZA, L.P.; DA SILVA, N.L.C. 
Metodologias ativas: práticas pedagógicas na contemporaneidade. Editora 
Inovar, Campo Grande, 2019. 
BRASIL. Lei 7.209 de 1984. Altera dispositivos do Decreto Lei nº 2848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal e dá outras providências, 1984. 
CHIRELLI, M.Q.; NASSIF, J.V. Avaliação critério-referenciada: 
acompanhamento do estudante no currículo orientado por competência. 
Rev. Pesquisa Qualitativa, v.7, n. 4, 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.33361/RPQ.2019.v.7.n.14.264. Acesso em: 15 de agosto 
de 2021. 
COELHO, M.P.; PARTELLI, A.N.M. Júri simulado no ensino da 
ética/bioética para a enfermagem. Rev enferm UFPE 
online,v.13,n.1,p.499-510,2019.Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/238454/3
1372 . Acesso em: 10 de outubro de 2021. 
COFEN. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, diz Ministério 
da Saúde, 2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-
a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-
saude_64714.html.  Acesso em: 10 de setembro de 2021. 
COLARES, K.T.P.; OLIVEIRA, W. Metodologias Ativas na formação 
profissional em saúde: uma revisão. Revista SUSTINERE, v.6,n.2,p.300-
20, 2018. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/36910/27609 . Acesso 
em: 10 de outubro de 2021. 

https://doi.org/10.5902/2179769227978
https://doi.org/10.33361/RPQ.2019.v.7.n.14.264
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/238454/31372
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/238454/31372
http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/36910/27609
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/36910/27609


JÚRI SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO 
ABORTAMENTO: EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ENFERMAGEM 

283 
 

DE LIMA, B.M. et al. Júri Simulado como estratégia ativa de ensino de 
vigilância em saúde. Arquivos de Ciências da Saúde da 
UNIPAR,v.24,n.2,2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.25110/arqsaude.v24i2.2020.7634 . Aceso em: 10 de 
setembro de 2021. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários À Prática 
Educativa. Editora Paz e Terra, São Paulo, 2011. 
MACEDO, G.S. Como fazer um júri simulado. Editora Mundo Jovem, 
Porto Alegre, 2013. 
MARQUES, L.M.N.S.R. As metodologias ativas como estratégias para 
desenvolver a educação em valores na graduação em enfermagem. Esc. 
Anna Nery Rev. Enferm, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, 2018.Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0023 . Acesso em: 10 de 
outubro de 2021. 
MIGUEL, A.L.; DOTTA, A.G. O aborto e o direito da mulher ao próprio 
corpo. Cad. Esc. Dir. Rel. Int, v.27,n.2,p.53-70,2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/343361204_O_Aborto_e_o_Direit
o_da_Mulher_ao_Proprio_Corpo . Acesso em: 10 de outubro de 2021. 
MOREIRA, B.S. et al. A formação do enfermeiro com metodologias ativas: 
revisão integrativa. Revista Ciência Atual, v. 13, n. 1, p. 01-11, 2019.  
PAIVA, M.R.F. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão 
integrativa. SANARE, Sobral, v. 15, n. 2,p.145-53, 2016. Disponível em: 
https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049/595. Acesso em: 
10 de setembro de 2021. 
PEREIRA, L.M.C.P. Os benefícios de metodologias ativas com ênfase 
na simulação clínica em enfermagem para discentes de graduação: 
revisão integrativa. Monografia.Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal de Mato Grosso, 
Instituto de Ciências da Saúde, Sinop. 84 f. Mato Grosso, 2017. Disponível 
em: https://bdm.ufmt.br/handle/1/974 . Acesso em: 11 de abril de 2021. 
SILVA, S. de O. et al. Consulta de enfermagem às pessoas com Diabetes 
Mellitus: experiência com metodologia ativa. Rev. Bras. Enferm, v. 71, n.6, 
2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0611 . 
Acesso em: 15 de outubro de 2021. 
SOUZA, A.L.de A.; VILAÇA, A L.de A.; TEIXEIRA, H.B. A Metodologia ativa 
e seus benefícios no processo de ensino aprendizagem. Revista Ibero-
Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v.7, n.1, p. 307-323, 
2021. Disponível em: doi.org/10.29327/217514.7.1-23. Acesso em: 10 de 
outubro de 2021. 
TEIXEIRA, L.H.O. A abordagem tradicional de ensino e suas repercussões 
sobre a percepção de um aluno. Revista Educação em Foco, v.1,n.10, 
2018. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2018/08/009_A_ABORDAGEM_TRADICIONA

https://doi.org/10.25110/arqsaude.v24i2.2020.7634
https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0023
https://www.researchgate.net/publication/343361204_O_Aborto_e_o_Direito_da_Mulher_ao_Proprio_Corpo
https://www.researchgate.net/publication/343361204_O_Aborto_e_o_Direito_da_Mulher_ao_Proprio_Corpo
https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049/595
https://bdm.ufmt.br/handle/1/974
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0611
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/08/009_A_ABORDAGEM_TRADICIONAL_DE_ENSINO_E_SUAS_REPERCUSS%C3%95ES.pdf
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/08/009_A_ABORDAGEM_TRADICIONAL_DE_ENSINO_E_SUAS_REPERCUSS%C3%95ES.pdf


JÚRI SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO 
ABORTAMENTO: EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ENFERMAGEM 

284 
 

L_DE_ENSINO_E_SUAS_REPERCUSS%C3%95ES.pdf . Acesso em: 5 
de outubro de 2021. 

https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/08/009_A_ABORDAGEM_TRADICIONAL_DE_ENSINO_E_SUAS_REPERCUSS%C3%95ES.pdf


NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM: O QUE AS UNE? 

285 
 

 

CAPÍTULO 15 
 

NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM: O QUE 
AS UNE? 

 
Géssika Araújo de MELO 1 

Maria Beatriz Ribeiro de OLIVEIRA 2  

Viviann Alves de PONTES 3 

Mayza Leite Felix MACIEL 3 
Aline Miranda de VASCONCELOS 1 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, 
UFPB; 2 Graduanda do curso de Fisioterapia, Centro Universitário, UNIESP; 3 Graduanda do 

curso de Fisioterapia, UFPB.  
gessika.fisio@gmail.com 

 

RESUMO: A Neurociência está presente em diversos aspectos 
que englobam o processo de ensino e aprendizagem. Nesse 
contexto, identifica-se que a Neurociência pode contribuir de 
uma forma ampla para a educação do século XXI, 
proporcionando a compreensão de informações essenciais 
para a adoção de condutas, com o intuito de otimizar o ensino 
e a aprendizagem. A presente pesquisa tratou-se de uma 
revisão narrativa da literatura acerca dos aspectos gerais da 
aprendizagem sob o prisma das Neurociências. As informações 
relatadas referem-se aos achados disponíveis na literatura 
entre os anos de 2017 a 2021. Os critérios de inclusão dos 
artigos nesta revisão foram: estudos publicados a partir de 
2017, disponíveis na íntegra, cuja abordagem englobasse os 
aspectos envolvidos na aprendizagem sob a ótica das 
Neurociências, nas línguas inglesa e portuguesa. Observou-se 
que o diálogo entre os educadores e os neurocientistas é 
caracterizado como uma via de mão dupla, visto que as duas 
classes precisam estar envolvidas no cotidiano escolar. A 
interação entre esses campos do saber pode direcionar 
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pesquisas com o intuito de subsidiar diversas práticas 
pedagógicas, as quais levem em consideração o funcionamento 
neural. Este tipo de abordagem encaminha os resultados por 
caminhos mais satisfatórios e eficazes, uma vez que são 
embasados cientificamente. 
 
Palavras-chave: Neurociência. Aprendizagem. Educação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Neurociência está presente em diversos aspectos que 

englobam o processo de ensino e aprendizagem. Isto ocorre 

não somente devido ao fato de ser uma área do saber que 

busca compreender como o cérebro aprende, mas como 

também de criar e adequar estratégias pedagógicas que sejam 

capazes de potencializar esta prática. Dado este contexto, 

identifica-se que a Neurociência pode contribuir de uma forma 

ampla para a educação do século XXI, proporcionando a 

compreensão de informações essenciais para a adoção de 

condutas, a fim de uma melhor otimização do ensino e da 

aprendizagem (DA SILVA, 2021). 

No cenário nacional, o déficit de domínio sobre o sistema 

nervoso por parte dos educadores em sala de aula se configura 

como uma problemática para que haja a inserção mais eficiente 

desta temática na pedagogia brasileira. Devido à ausência de 

entendimento relacionado ao assunto, além do pouco incentivo 

à pesquisa e à disseminação deste conhecimento, os 

profissionais de educação acabam deixando de lado algo tão 

relevante para a formação da identidade do sujeito social e 

pensante (NERI, 2017). 

A partir do domínio de como o cérebro funciona que 

podemos intervir para melhorar a aprendizagem dos alunos. 
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Assim sendo, a Neurociência se configura como uma grande 

aliada para a consolidação de práticas educacionais eficientes 

que possam otimizar essa aprendizagem. Ressalta-se que este 

aspecto não se limita apenas aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, mas abarca também para os que aprendem, 

mas não sabem aplicar o conhecimento na vida prática (DA 

SILVA, 2021). 

Uma característica essencial do cérebro é a sua 

capacidade de aprender com a experiência e, através da 

consolidação das memórias, adaptar o comportamento futuro 

(MANSVELDER; VERHOOG; GORIOUNOVA, 2019). Aprender 

é algo complexo, o qual compreende a associação entre 

emoção, interação, motivação, entre outros (DA SILVA, 2021). 

Entretanto, a maior parte do conhecimento disponível sobre os 

mecanismos celulares que sustentam o aprendizado e a 

memória é oriunda de estudos em modelos animais 

(MANSVELDER; VERHOOG; GORIOUNOVA, 2019). Assim, 

ainda há lacunas a serem preenchidas, no tocante ao 

processamento cerebral do aprendizado em seres humanos. 

Dado o exposto, o presente capítulo objetivou analisar, à 

luz da literatura atual, os aspectos gerais da aprendizagem sob 

o prisma das Neurociências.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão narrativa 

da literatura acerca dos aspectos gerais da aprendizagem sob 

o prisma das Neurociências. A revisão de literatura representa 

a base para a redação científica. Neste tipo de escrita científica 

o pesquisador se familiariza com os textos e identifica os 

autores que vêm escrevendo sobre o problema pesquisado. A 

revisão narrativa é considerada uma revisão exploratória, a qual 
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é comumente utilizada para complementar buscas sistemáticas 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

As informações relatadas referem-se aos achados 

disponíveis na literatura a partir de 2017. A busca dos artigos 

ocorreu em novembro de 2021, nas bases de dados da 

PUBMED, SciELO e Google Scholar, com os descritores 

Neuroscience AND Learning e seus correspondentes na língua 

portuguesa. Os critérios de inclusão dos estudos nesta revisão 

foram: textos publicados a partir de 2017, disponíveis na 

íntegra, cuja abordagem englobasse os aspectos envolvidos na 

aprendizagem sob a ótica das Neurociências, nas línguas 

inglesa e portuguesa. Os dados obtidos através da análise dos 

artigos foram sumarizados e organizados conforme os tópicos: 

a) Embasamento teórico sobre Neurociência; b) O papel do 

cérebro na aprendizagem; c) A Neurociência, o educador e o 

educando; d) O essencial sobre neuroanatomia; e d) 

Aprendizagem e neurônios-espelho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embasamento teórico sobre Neurociência 

A Neurociência, por definição, é uma área multidisciplinar 

que estuda o sistema nervoso e suas ações no corpo humano 

(COSENZA; GUERRA, 2011). Assim, caracteriza-se por ser 

como um conjunto de disciplinas que reúne informações sobre 

o sistema nervoso. Nesse sentido, seu papel é esclarecer 

acerca dos mecanismos e processos cerebrais, assim como as 

ações do meio externo e interno que podem comprometer o seu 

pleno funcionamento (NERI, 2017). 

Na área da educação, a Neurociência visa compreender 

a maneira como o cérebro aprende e se comporta no decorrer 

do processo de aprendizagem. Assim, são definidos métodos 
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para identificar como os estímulos envolvidos no aprendizado 

chegam e são processados em nível cerebral (COSENZA; 

GUERRA, 2011).   

A cientificidade do cérebro, portanto, é tratada pela 

neurociência, a qual atribui à plasticidade cerebral a sua 

capacidade de se reorganizar a partir do aprendizado dos 

educandos, conforme o meio em que o indivíduo está inserido 

(DE CARVALHO; CAMPOS JUNIOR; DE SOUZA, 2019). 

A neurociência busca ampliar a compreensão de como 

se processa a aprendizagem em cada indivíduo, 

compreendendo o processo de forma integral. Assim, o 

educador passa a ter uma visão de como ocorre a 

aprendizagem do aprendiz. Este aspecto é importante, pois o 

direciona para técnicas com uma melhor metodologia, com o 

intuito de alcançar uma aprendizagem mais significativa e 

contextualizada para o aluno (DA SILVA, 2021). Portanto, a 

neurociência proporciona aos educadores novas estratégias de 

ensino e aprendizagem.  

A partir do enfoque de como ocorre o aprendizado em 

nível cerebral, pode-se evoluir o processo ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, Da Silva (2021) afirma que a 

partir dessa nova abordagem é que se poderá superar o entrave 

educacional atual, no qual possuímos a escola do século XIX, 

com professores do século XX e com alunos do século XXI. 

Segundo Da Silva (2021), os pilares propostos para a 

educação do século XXI, oriundos das Neurociências, são 

quatro, a saber: 

1. Motivação: é o aprender a conhecer. Diz respeito às 

estratégias utilizadas pelo professor com o intuito de despertar 

o interesse do educando e o sentimento de recompensa deste 

pelo que está desenvolvendo/fazendo/aprendendo. 
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2. Prática-experiência: é o aprender a fazer. Refere-se 

ao fato de o aluno ir tornando a aprendizagem mais significativa 

na medida em que vai vivenciando/experienciando, e com isso, 

fazendo novas associações.  

3. Neurônios-espelho: é o aprender a conviver. São as 

estruturas responsáveis por imitar o comportamento de outro 

ser humano como se aquele que estivesse observando 

estivesse a praticar a ação. Este aspecto peculiar é de suma 

importância para o comportamento social do ser humano. 

Nesse contexto, aprender a conviver proporciona a construção 

de vínculos afetivos, fortalece a empatia e ensina o respeito ao 

outro. O indivíduo também aprende a partir do convívio social.  

4. Maturação cerebral: é o aprender a ser. Compreende 

a região frontal do cérebro, a qual é responsável pela 

capacidade de autorregulação, possibilita ao ser humano traçar 

metas e buscar concretizá-las, proporciona a iniciativa, a 

criatividade, a perseverança, a tolerância e a maturidade. 

Assim, a contribuição da Neurociência para a educação 

no processo de aprendizagem pode trazer um diálogo pautado 

no paradigma do desenvolvimento, fazendo com que o 

professor seja capaz de entender cada vez mais sobre esse 

desenvolvimento humano. A educação para o século XXI tem o 

foco de prover aos alunos competências e habilidades, mesmo 

diante de salas de aulas cada vez mais heterogêneas e 

diversas de alunos com deficiências, transtornos, dificuldades, 

enfim, com diferentes modalidades de aprender (DA SILVA, 

2021). 

Nesse sentido, o mesmo autor afirma que a Neurociência 

emerge como uma aliada ao educador, pois confere-lhe suporte 

na compreensão acerca da maneira como o cérebro aprende, 

se organiza e funciona. Este aspecto é relevante, uma vez que 

o professor pode, a partir dele, promover práticas de 
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intervenções adequadas, potencializando a aprendizagem 

individual, respeitando a diversidade de capacidades de cada 

aluno. Dessa forma, prima-se por uma práxis que promove 

estímulo emocional e cognitivo ao aluno, além de oferecer uma 

aprendizagem realmente prazerosa e significativa (DA SILVA, 

2021). 

Os estados mentais são oriundos de padrões de 

atividade neural. Assim, a aprendizagem é alcançada através 

da estimulação das conexões neurais, que podem ser 

fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção 

pedagógica (COSENZA; GUERRA, 2011). Dada a análise 

acima, no momento em que o educador é capaz de acessar 

processos cognitivos específicos, os quais estão envolvidos na 

aprendizagem, este consegue atingir alvos necessários para 

facilitar a aquisição de habilidades pelo aprendiz. 

Para compreender como as sinapses recebidas por 

neurônios no neocórtex, hipocampo ou outras áreas do cérebro 

humano estão envolvidas no aprendizado e armazenamento de 

memórias, outros estudos são necessários (MANSVELDER; 

VERHOOG; GORIOUNOVA, 2019). Entretanto, sabendo que o 

cérebro se reorganiza constantemente, em acordo com os 

estímulos externos, o desafio do professor é facilitar a aquisição 

do estímulo mais próximo do ideal e positivo. Nesse âmbito, os 

principais mecanismos para tal absorção são a atenção e a 

memória, envolvidos intrinsecamente com o aprendizado 

(SOUSA; ALVES, 2017). 

 De acordo com a Neurociência, o aprendizado e a 

memória são constructos distintos, mas relacionados. Assim, 

sem memória o aprendizado se torna impossível e, sem 

aprendizado, não existe memória (SOUSA; ALVES, 2017). 

Sendo assim, a aprendizagem, a memória e a emoção ficam 
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interligadas, quando ativadas pelo processo de aquisição do 

conhecimento.  

Por fim, as pesquisas científicas sobre o cérebro podem 

auxiliar os avanços teóricos na formação docente, ampliando 

seus conhecimentos com informações científicas fundamentais 

para a adequada compreensão da complexidade do processo 

de ensino-aprendizagem. O campo da Neurociência considera 

o conhecimento das funções cerebrais fundamental para o 

estímulo de um desenvolvimento cognitivo salutar (SOUSA; 

ALVES, 2017). 

 

O papel do cérebro na aprendizagem 

O cérebro possui capacidade de formar novas sinapses 

neuronais, conhecida como plasticidade neuronal ou 

sinaptogênese. Dada essa capacidade, algumas pessoas 

podem entender que quanto maior densidade sináptica maior 

seria a capacidade generalizada de aprender, o que não é 

verdade. Os discentes possuem a necessidade de se sentirem 

participantes das atividades e anseiam por temas que sejam 

relevantes para o seu cotidiano (SOUSA; ALVES, 2017). Este 

é o aspecto que facilita a aquisição do conhecimento.  

A neuroplasticidade, capacidade do cérebro humano se 

“revitalizar”, confere dinamicidade e proporciona outras 

possibilidades para trabalhar o processo de ensino e 

aprendizagem (SOUSA; ALVES, 2017). Ou seja, o cérebro tem 

a capacidade de mudar em resposta aos desafios da sociedade 

moderna, facilitando a aquisição de informações, conforme 

exposição adequada aos mesmos.  

Aprender significa formar, remover ou alterar 

associações, a saber: entre uma palavra e uma lista, um rosto 

de um indivíduo e seu nome, uma imagem e uma resposta 

motora. Destaca-se que as imagens, as palavras e as 
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recompensas possuem representações neurais subjacentes. 

Isso quer dizer que o aprendizado também pode ser projetado 

em termos de associações no cérebro (BASSETT; MATTAR, 

2017). Essa visão permite modificações nas atividades dos 

professores, partindo do pressuposto que eles compreendem 

que nada é determinante, o que os leva a resultados mais 

efetivos a partir de novas práticas pedagógicas (SOUSA; 

ALVES, 2017). 

O ensino pode alavancar o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, por intermédio da elaboração de 

conceitos e desenvolvimento do pensamento teórico, 

potencializando a aprendizagem e as competências mentais 

(SOUSA; ALVES, 2017). Assim, a Neurociência da 

aprendizagem pode se beneficiar de teorias e métodos que 

podem descrever e sondar essas associações dinâmicas, ao 

passo que ocorre a aprendizagem em nível cerebral 

(BASSETT; MATTAR, 2017). 

Nesse contexto, alguns princípios podem auxiliar a 

compreensão do contexto da aprendizagem dentro do campo 

da Neurociência (Quadro 1). 
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Quadro 1: Princípios relacionados à pesquisa sobre cérebro 

com possibilidades de aplicações na aprendizagem. 

 

Princípios: 

1) A aprendizagem é influenciada pelo ambiente e, por fatores 

biológicos, importantes para identificação das diferenças na 

capacidade de aprendizagem entre indivíduos. Os estudos 

dos fatores biológicos ampliaram a compreensão de 

dificuldades específicas de aprendizagem. 

2) A aprendizagem acarreta mudanças constantes no 

cérebro. Contudo, a aprendizagem pode ser revertida quando 

não se pratica a habilidade. 

3) A resiliência - resposta adaptativa ao estresse e à 

adversidade - pode ser construída pela educação, com 

efeitos ao longo da vida. 

4) A aquisição de conhecimento e o domínio do autocontrole 

beneficiam a aprendizagem futura.  

5) O desenvolvimento e uso de tecnologias digitais 

adaptativas tem potencial de criar mais oportunidades de 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula, e ao longo da 

vida. 

Fonte: Retirado de GASQUE (2017) – Adaptado de a Sociedade Real 

(Reino Unido – 2016). 

 

De acordo com Neri (2017), a utilização dos 

conhecimentos da neuropedagogia facilita ao professor a 
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análise biopsicológica e comportamental dos seus alunos. 

Assim, o educador pode avaliar o contexto dos mecanismos 

neuronais que perpassam pela afetividade, emoção e 

aprendizagem cognitiva. A Neurociência, se configura, 

portanto, como uma ferramenta adicional em favor do professor, 

a ser utilizada em suas atividades, podendo ajudar a solucionar 

questões que outrora eram obscuras. 

A amígdala é considerada o centro nervoso regulador 

dos processos emocionais, os quais estão envolvidos na 

motivação, que é importante para a aquisição do conhecimento. 

Este fato justifica o porquê de as emoções conseguirem facilitar 

a aprendizagem (COSENZA; GUERRA, 2011). O componente 

motivacional na facilitação da aprendizagem pode ser 

averiguado através de observações diretas de comportamentos 

(análise dos comportamentos de um estudante que poderiam 

ser indicativos de aspectos motivacionais), relatos ou 

autoavaliações (SOUSA; ALVES, 2017).   

A melhor maneira de adquirir conhecimento/ 

aprendizagem é adequar o novo conhecimento com as 

expectativas, assim como relacioná-lo ao que já é conhecido e 

considerado como importante para o educando (COSENZA; 

GUERRA, 2011). Além disso, a repetição é imprescindível no 

processo de aprendizagem, entretanto, salienta-se que a 

repetição demasiada pode levar à desmotivação, sendo 

necessário dosar adequadamente este componente. Com a 

finalidade de evitar a monotonia, o educador pode trabalhar o 

mesmo conteúdo em contextos diferenciados, com filmes e 

brincadeiras, por exemplo.  

Sousa e Alves (2017), afirmam que a Neurociência por si 

só não introduz novas estratégias educacionais, mas 

disponibiliza algumas abordagens que são mais eficientes do 

que outras. Segundo estes autores, explorar as bases da 
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aprendizagem a partir da Neurociência contribui para responder 

algumas questões, como: 

1. Facilitar o sucesso de um currículo compatível com o 

desenvolvimento cerebral;  

2. Transformar o conhecimento obtido em pesquisas e métodos 

instrucionais efetivos com cenários reais;  

3. Melhorar a instrução nas disciplinas;  

4. Impacto de novas tecnologias no desempenho escolar. 

Logo, o professor e o aluno se beneficiam, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais gratificante e efetivo.  

 

A Neurociência, o educador e o educando 

O desafio para a educação, além de saber como ensinar 

ou como avaliar, é também apresentar o conhecimento em um 

formato que o cérebro seja capaz de melhor absorver a 

informação e aprender (SOUSA; ALVES, 2017).  No contexto 

da educação moderna, tem-se fortalecido um novo conceito de 

educandos. Este tem sido abordado como o “sujeito cerebral”, 

cujo novo olhar volta-se para o aluno. Assim, denota que o 

cérebro é o ator fundamental no processo contínuo de 

aprendizado, sendo o educando o ser pensante, argumentador 

e principalmente, aquele cujas emoções devem ser respeitadas 

e valorizadas (NERI, 2017). 

Por outro lado, o educador possui um papel primordial na 

formação do sujeito. Assim sendo, torna-se indispensável a 

contínua atualização, reflexão e modernização de sua atuação 

e de sua proposta pedagógica. Percebe-se, nesta esfera, a 

necessidade emergente de mais investimentos que propiciem a 

aliança entre os conhecimentos da educação com as 

Neurociências, uma vez que os professores também precisam 

conhecer a influência dos aspectos biológicos e sociais que 
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influenciam na aprendizagem dos seus alunos (SOUSA; 

ALVES, 2017). 

A partir conhecimento neurocientífico criou-se um 

diálogo no campo da educação no sentido de cooperação e 

parceria. Conhecer o funcionamento do cérebro humano, 

reconhecer que as emoções participam positivamente do 

desenvolvimento humano e na aquisição de conhecimento, é 

imprescindível aos que lidam com o processo de aprendizagem. 

Quanto maior o componente emocional envolvido, maior será o 

nível de conteúdo armazenado/aprendido. Assim, o que 

precisamos é praticar mais as emoções positivas, como o 

entusiasmo, a curiosidade, e o desafio, enquanto evitar as 

negativas, como a ansiedade, a apatia, o medo e a frustração 

(DE CARVALHO; CAMPOS JUNIOR; DE SOUZA, 2019). 

Nessa conjuntura, o educador deve não mais atuar 

empiricamente, mas sim respaldado pela ciência, o que já o 

proporciona uma capacidade de educação mais conceituada e 

estruturada. O professor já é capaz de compreender facilmente 

que o educando é um ser que possui dificuldades, anseios, 

identidade própria. O profissional à frente da sala de aula, em 

posse dos conhecimentos neuronais e suas singularidades, 

poderá avivar o interesse da aprendizagem nos seus discentes 

através da ativação das redes neurais envolvidas com as 

emoções e a afetividade (NERI, 2017).  

A sociedade atual necessita de uma educação que 

disponha de uma cultura de aprendizagem adequada à nova 

realidade, diretamente relacionada aos progressos 

tecnológicos, com acesso amplo às informações (SOUSA; 

ALVES, 2017). Segundo Neri (2017), a partir dessa abordagem, 

pode-se ajudar na produção de neurotransmissores como 

serotonina e dopamina, as quais estão relacionadas ao prazer. 

Por outro lado, um comportamento expresso de forma 
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monótona e sem atrativos durante a aula pode desencadear a 

liberação de neurotransmissores que dificultarão a 

aprendizagem, como a adrenalina e o cortisol. 

Segundo Sousa e Alves (2017), a principal questão 

envolvida na educação é a complexidade do processo de 

ensino-aprendizagem, visto que para seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento necessita-se de um sistema educacional 

democrático e atualizado que tenha o compromisso de 

impulsionar um cenário de aprendizagem efetiva, associando 

os avanços da atual sociedade. 

Nessa circunstância, torna-se essencial traçar objetivos, 

metas e plano de ação estratégico, uma vez que se deve 

assegurar o desenvolvimento do potencial cognitivo de cada 

educando, como um requisito para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades necessárias para a participação 

efetiva do mesmo na sociedade (SOUSA; ALVES, 2017).  

 

O essencial sobre neuroanatomia 
A amígdala e as regiões do hipocampo e parahipocampo 

são componentes-chave do sistema límbico, os quais possuem 

um papel fundamental no aprendizado emocional e na memória 

(MCDONALD; MOTT, 2017). A amígdala basolateral atua 

modulando a consolidação de memórias, cujas experiências 

foram emocionalmente estimulantes, por meio de suas 

projeções para outras regiões do cérebro, incluindo a região do 

hipocampo (MCGAUGH, 2004). 

Observaram-se, através de estudos de rastreamento do 

trato neuroanatômico, as interconexões, diretas e indiretas, 

entre núcleos e lâminas amigdalares distintas em áreas da 

região hipocampal. A maioria dessas interconexões envolve 

projeções de neurônios piramidais para neurônios piramidais na 

outra região, e alguns neurônios não piramidais GABAérgicos 
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também se configuram como neurônios de projeção. Além 

destes, os interneurônios desempenham um papel importante 

na indução e manutenção das oscilações rítmicas críticas para 

a plasticidade sináptica e o conhecimento de suas conexões 

dentro da rede amigdalo-hipocampal que é essencial para a 

compreensão da geração de oscilações síncronas envolvidas 

no aprendizado emocional e na memória (MCDONALD; MOTT, 

2017). 

A Figura 1 mostra a neuroanatomia das interconexões 

amigdalo-hipocampais, incluindo a participação de neurônios 

piramidais glutamatérgicos (vermelho) e neurônios não 

pirâmides GABAérgicos (preto), seus papéis funcionais na 

aprendizagem e memória (azul) e seu envolvimento nas 

deficiências de memória vistas na doença de Alzheimer (DA), 

transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) e epilepsia do 

lobo temporal (TLE). 

Figura 1: Neuroanatomia das interconexões amigdalo-
hipocampais.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mcdonald e Mott (2017). 

  
 Algumas outras estruturas também possuem um papel 
importante no sistema de codificação, processamento e 
consolidação da aprendizagem. Exemplos destas estruturas 
estão expostos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Estruturas neurais envolvidas com os processos de 

aprendizagem, emocional, motivacional e memória.  

 

Estrutura Descrição 

Hipocampo A porção posterior parece estar envolvida 

nos processos de aprendizagem e 

memória; o lóbulo anterior faz parte dos 

circuitos do lobo temporal envolvidos com 

a emoção e o comportamento motivado. 

Ablação bilateral do hipocampo causa 

amnésia retrógrada, na qual o indivíduo se 

torna incapaz de aprender coisas novas, 

mas ainda é capaz de acessar a memória 

anterior ao evento. 

 

Amígdala Está relacionada com várias funções 

emocionais, como o medo, 

comportamentos agressivos, maternal e 

sexual. Está também envolvida nos 

mecanismos de recompensa e suas 

implicações na motivação. 

 

Giro cingulado Relaciona-se com a memória. Lesões 

nessa área podem provocar apatia, 

mutismo e mudanças de personalidade. 

Evidências sugerem que pode estar 

envolvido precocemente em patologias 

como a doença de Alzheimer, a 

esquizofrenia, a depressão e o transtorno. 

 



NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM: O QUE AS UNE? 

301 
 

Cerebelo Estrutura historicamente conhecida por 

estar relacionada no controle da 

motricidade. Parece também estar 

envolvida na aprendizagem motora e na 

memória de procedimentos. Estudos de 

envolvendo tecnologias de neuroimagem 

têm mostrado alterações cerebelares em 

patologias como a esquizofrenia, o autismo 

e a dislexia. 

 

Hipotálamo Participa dos mecanismos reguladores dos 

processos emocionais e motivacionais, 

além da função de controle da reprodução 

e do comportamento sexual. 

 

Tálamo Está envolvido nos processos emocionais 

e motivacionais e exerce papel na ativação 

e na integração de atividades do córtex 

cerebral. 

 

Giro 

parahipocampal 

Desempenha um papel importante na 

codificação e recuperação de memória. 

 

Fonte: De Carvalho, Campos Junior, De Souza, 2019. 

 
Aprendizagem e neurônios-espelho 

Embora tenha ocorrido muito progresso na identificação 

dos correlatos neurais envolvidos na aprendizagem através da 

observação de outros indivíduos, este campo do saber ainda 

está engatinhando. Segundo Ramsey, Kaplan e Cross (2021), 

a configuração básica dos sistemas cognitivos e cerebrais 
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envolvidos na aprendizagem observacional ainda permanece 

pouco conhecida.  

A pesquisa no âmbito da aprendizagem observacional, 

compreendida dentro do contexto da Neurociência Cognitiva, 

concentra-se na compreensão da atividade cerebral de um 

conjunto de áreas, como o sistema de neurônios-espelho 

humano. Esse direcionamento auxiliou na compreensão sobre 

como aprendemos a partir da observação de outras pessoas, 

mas ainda carece do entendimento dos papéis desempenhados 

por um conjunto mais amplo de sistemas e também como 

ocorre essa interação. Outros sistemas que podem estar 

envolvidos são o motor (de forma mais geral), assim como 

regiões associadas ao processamento semântico, à atenção e 

à memória. Busca-se, ainda, compreender minimamente como 

as informações são adicionadas às redes neurais, algumas das 

quais podem ser relevantes para a aprendizagem (RAMSEY; 

KAPLAN; CROSS, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

A presente revisão narrativa da literatura objetivou 

analisar os aspectos gerais da aprendizagem sob o prisma das 

Neurociências. Nesse sentido, observou-se que o diálogo entre 

os educadores e os neurocientistas é caracterizado como uma 

via de mão dupla, visto que as duas classes precisam estar 

envolvidas no cotidiano escolar. 

Assim, a interação entre esses campos do saber pode 

levar ao desenvolvimento de pesquisas que possam direcionar 

e subsidiar diversas práticas pedagógicas, as quais levem em 

consideração o funcionamento neural. Este tipo de abordagem 

encaminha os resultados por caminhos mais satisfatórios e 

eficazes, uma vez que são embasados cientificamente. 



NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM: O QUE AS UNE? 

303 
 

Ademais, vale ressaltar que a neurociência e a 

pedagogia, por si só, não são suficientes para solucionar todas 

as demandas e dificuldades oriundas do processo ensino-

aprendizagem. Destaca-se que o contexto socioemocional e os 

aspectos individuais de cada educando precisam ser 

considerados e abordados por uma ampla equipe 

multiprofissional.  
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RESUMO: O presente trabalho objetivou evidenciar o papel da 
Libras inserida no contexto da educação inclusiva como 
aspecto fomentador do desenvolvimento educacional da 
pessoa com surdez. A metodologia utilizada compreendeu uma 
revisão bibliográfica, em acordo com o modelo PRISMA, para o 
processo de seleção dos artigos, a partir daqueles resgatados 
na base de dados SCIELO. Adotou-se como critério de inclusão 
artigos dos últimos 6 anos, completos e em Português, sendo 
excluídos os duplicados e não compatíveis com a temática 
requerida. Discute-se a partir destes, que a Libras é um 
importante instrumento facilitador no processo da educação 
inclusiva voltada a pessoa com surdez, bem como o bilinguismo 
é um aspecto preponderante para as ações educacionais 
inclusivas para o surdo, de modo que se desenvolve a cultura 
da língua mãe e da língua comum. Apreende-se também que o 
processo de avanço da educação inclusiva com a Libras 
esbarra em limitações como a pouca capacitação dos 
professores, o que valoriza as funções dos intérpretes em 
conjunto no processo de ensino. Conclui-se que a Libras é uma 
conquista crucial para a comunidade surda, que amparada com 
os pressupostos da educação inclusiva atua como agente de 
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transformação social ao proporcionar condições para a inclusão 
da pessoa com surdez nas escolas, a vista que os preconceitos 
ainda rondam e permeiam a exclusão dessas pessoas na 
sociedade. 
Palavras-chave: Educação. Inclusiva. Escola. Libras. Surdez. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos e as reivindicações da inclusão dos 

alunos com deficiência ganharam força e notoriedade a partir 

do início do século XX, quando associações, grupos de direitos 

humanos e pais de pessoas com deficiência protestaram contra 

formas de segregação vigente na época. A partir das décadas 

de 1950 e 1960, é que as organizações em maioria fundadas 

por pais de alunos com deficiência passaram a discutir formas 

de garantir a participação efetiva de seus filhos no sistema 

regular de ensino (ANDRÉ; MAZACOTTE, 2018). A partir 

dessas reivindicações, houve uma maior atenção para a 

educação e inclusão de pessoas com deficiência no sistema 

educacional. 

Contudo, os primeiros relatos da educação voltados a 

pessoa com perda auditiva datam ainda da idade média, no 

século XII, quando membros da igreja passaram a dar uma 

maior atenção para essas pessoas e se preocupavam com o 

fato do surdo não ir se confessar, de modo a enfatizar esse 

grupo que até então era desvalorizado. No Brasil, as instituições 

especializadas no ensino e aprendizagem do surdo surgiram 

ainda no século XVII, graças ao convite que o imperador D. 

Pedro II fez ao professor Hernest Huet, que era surdo, para 

trabalhar a educação de duas crianças que eram deficientes 

auditivas (FERNANDES; FREITAS-REIS, 2020; SOUZA, 

2018). 
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Ainda no Brasil, na década de 1990 o movimento surdo 

teve um grande aumento em seu impacto, tendo como 

apoiadores principais familiares e acadêmicos. O movimento 

tinha como pressusposto a defesa da surdez como uma 

diferença funcional e não como patologia, abarcando também a 

preservação da cultura surda (ANDRÉ; MAZACOTTE, 2018). 

Como podemos observar, a preocupação com o ensino 

e com a inclusão de pessoas com deficiência não é de agora. 

Porém, essas pessoas ainda sofrem com o estigma e com o 

preconceito que rondam a deficiência auditiva e a surdez, o que 

prejudica o aprendizado do surdo e dificulta ainda mais a 

criação de instrumentos que auxiliariam uma educação 

especializada. A inclusão do aluno com deficiência 

auditiva/surdez encontra o seu primeiro obstáculo na ausência 

de um profissional adequado que auxilie o surdo, além de 

reconhecer as necessidades do aluno para que ele consiga 

explorar suas potencialidades na maior parte das redes de 

ensino (MOURA, 2018).  

Com isso, podemos ver o quão importante é a aquisição 

de uma língua para o surdo – que seja própria e adequada a 

eles– para promover sua autonomia. Para tanto, que Silva, 

Modesto e Fukui (2020) trazem que a Língua de Sinais, além 

de promover o desenvolvimento cognitivo e comunicação, como 

a leitura e escrita, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

também tem o intuito de promover a inclusão social desses 

sujeitos, que já possuem suas histórias marcadas por 

preconceitos e discriminações. 
É através da linguagem que a criança se situa no 

mundo, sendo capaz de se desenvolver através do 

acesso ao conhecimento, além das relações 

interpessoais subsidiadas através da 

comunicação [...] Para que isso ocorra, é 
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necessário que haja uma forma comum de 

comunicação para ambos os envolvidos. Para a 

criança ouvinte, não há impedimento, mas no caso 

de crianças surdas a comunicação com a 

comunidade maior e dominante gera certo conflito 

que deve ser sanado, pois na escola ela perde 

informações (SANTOS; PEREIRA, 2019). 

Com base no exposto, entende-se que presença do 

aluno surdo na sala de aula exige mudanças que atendam suas 

necessidades e requer a adoção de estratégias que se 

adequem a forma de aprendizagem desse estudante. Durante 

a alfabetização da pessoa com surdez, o conteúdo que será 

passado deverá ser o mesmo tanto para o surdo quanto para o 

ouvinte; o que irá mudar é a forma como esse conteúdo será 

repassado, já que o professor deverá se adaptar às 

necessidades do aluno (SANTOS; PEREIRA, 2019). 

Segundo Coll et al. (2004), o educador deve dar uma 

atenção maior para os procedimentos e a forma como o 

conteúdo está sendo passado, não focando apenas na 

acumulação de informações. O educador deverá adotar alguns 

artifícios para desenvolver o desejo de aprender tanto em 

alunos surdos como para os ouvintes. Para esses autores, 

alguns pontos devem ser levados em consideração durante a 

alfabetização do aluno com surdez, o que vem ao encontro da 

proposta da educação inclusiva, quando busca não somente o 

aprendizado escolar, mas o desenvolvimento enquanto 

individuo, participante do espaço escolar, de modo que o 

profissional busque que a educação auxilie o surdo para que 

ele reconheça sua cultura, e não só viva a cultura do ouvinte. 

A educação em Libras, assim, é essencial para que o 

surdo consiga estabelecer contatos com pessoas que fazem 

parte do seu meio, além de potencializar suas habilidades. O 
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professor aqui exercerá fundamental importância quando deve 

estar preparado para atender a pessoa que precise de uma 

atenção especializada, porém, caso este não tem 

conhecimento em Libras, é importante ter a presença de um 

intérprete nas salas de aulas fazendo uma ponte entre o aluno 

e o professor. 

Com isso observa-se a relação importante entre ensino 

e aprendizagem com o processo de escolarização da pessoa 

com surdez, ainda que a audição venha a ser uma das 

principais fontes para a formação da linguagem, sua ausência 

não diminui suas chances de aprendizado (FALCÃO, 2010). De 

modo que se valoriza o bilinguismo segundo esse autor, ao 

parafrasear Vygotsky (1996), de que a língua falada em si é 

morta, podendo também se desenvolver uma língua primária do 

surdo em proposição da língua tradicional. 

Como supracitado, a história da educação de pessoas 

com surdez é marcada por preconceitos e violências, onde 

sempre buscou-se priorizar a superação de sua condição ao se 

utilizar de mecanismos e técnicas que negligenciavam os 

aspectos particulares da linguagem surda. No entanto, mesmo 

que discretamente, já se observa movimentos sociais que 

visam agregar, principalmente nas escolas, que a comunidade 

surda possa ter sua identidade e direitos garantidos através da 

Libras (MARQUES; GOMES, 2019).  

É oportuno pontuar que, pensar na educação é agregar 

as diversas facetas que a permeia, como os aspectos 

psicológicos, cognitivos e sociais para que enfim possam se 

relacionar de maneira positiva na construção do 

desenvolvimento da pessoa com surdez por meio da educação 

inclusiva colaborativa através da Libras, pensando assim nas 

capacidades de aprendizado do surdo. 
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Diante do exposto, busca-se nesse trabalho revisar a 

literatura científica dos últimos 6 anos sobre o papel que o 

incremento da Libras, como instrumento de ensino-

aprendizagem da pessoa com surdez, pode atuar para o 

exercício da educação inclusiva como fator primordial para a 

construção educacional da pessoa surda. Vale também pontuar 

a importância do bilinguismo e a necessidade de reconhecer a 

LIBRAS, juntamente com o português, como língua oficial do 

País. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica dos 

últimos 6 anos, sendo classificado como uma pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratória segundo Gil (2002). 

Ainda mais, seguiu-se os critérios PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) 

para revisões de literatura de modo que os artigos passam pelo 

esquema sequencial de identificação, triagem, inclusão e 

elegibilidade (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

Foi utilizado como banco de dados para a revisão o 

banco SCIELO por este abarcar uma grande variedade de 

artigos de periódicos diferentes. Para resgaste dos artigos 

utilizou-se os descritores “Libras”, “Educação inclusiva” junto 

aos operadores boleanos AND para a recuperação dos artigos 

nas bases. 

Foram filtrados aqueles artigos adequados aos critérios 

de inclusão: 1) Artigos publicados em Português; 2) publicados 

entre 2016 e 2020; 3) artigos completos. Como critérios de 

exclusão, utilizou-se: 1) as publicações que não possuíram 

vínculo com o objetivo proposto para esse estudo; 2) eram 
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duplicados. Sendo os trabalhos incluídos sumarizados 

conforme apresentado no fluxograma da figura 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O fluxograma representado na figura 1 a seguir apresenta 

o processo utilizado para a escolha dos artigos, desde a busca 

e seleção na base de dados, inclusão, triagem e elegibilidade. 

 

Figura 1 - – Fluxograma representativo das/os autoras/es para 

a seleção de artigos. 

 
 

Fonte: criação das autoras/es 

 

 A busca seguindo os critérios de inclusão selecionou 11 

publicações na base SCIELO, sendo verificado por meio da 

leitura na íntegra dos artigos, que apreende-se que alguns 

temas se sobressaem como: a Libras como instrumento 

facilitador para a educação inclusiva de surdos; o acesso ao 

ensino e o uso da educação inclusiva de surdos por meio das 
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escolas bilíngues; e os desafios para aplicação da educação 

inclusiva a pessoas surdos no contexto brasileiro.  

De forma que a Tabela 1 apresenta os artigos 

selecionados para a leitura integral. 
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Tabela 1 - Características dos artigos selecionados para a 

revisão bibliográfica entre 2015 e 2020. 

Autores Título Artigo Tipo de Artigo Objetivos 

 

Tavares, 

Santos e 

Freitas, 

2016 

A Educação 

Inclusiva: um 

Estudo sobre a 

Formação 

Docente 

 

Artigo 

original 

Investigar a formação 

em educação inclusiva 

de professores da rede 

pública que atuam com 

crianças com 

deficiência, em escolas 

regulares do ensino 

fundamental. 

 

 

Martins, 

Albres, 

Sousa, 2015 

Contribuições da 

Educação Infantil 

e do brincar na 

aquisição de 

linguagem por 

crianças surdas 

 

 

Artigo 

original 

Analisa as características 

da oferta de escolas 

bilíngues para crianças 

surdas na Educação 

Infantil. 

 

Martins e 

Napolitano

, 2017 

Inclusão, 

acessibilidade e 

permanência: 

direitos de  

estudantes surdos 

à educação 

superior 

 

Revisão 

bibliográfic

a 

 

Analisar as conquistas e 

os avanços da LIBRAS 

entre universitários 

surdos. 

 

 

Fernandes e 

Moreira, 

2017 

Políticas de 

educação 

bilíngue para 

estudantes 

surdos: 

contribuições ao 

letramento 

acadêmico 
no ensino 
superior. 

 

 

Artigo 

original 

Discutir o processo de 

educação bilíngue a 

estudantes surdos no 

ensino superior a partir 

da experiência da UFPR. 
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Santos, 

Coelho, 

Klein, 2017 

Educação de 

surdos no Brasil e 

Portugal: 

políticas de 

reconhecimento 

linguístico, 

bilinguismo e 

formação 

docente. 

 

 

Artigo 

original 

 

Analisar as políticas de 

educação de surdos 

produzidas no Brasil e 

em Portugal, nos últimos 

anos. 

 

Sales, 

Penteado, 

Moura, 

2015 

A Negociação de 

Sinais em Libras 

como 

Possibilidade de 

ensino e          de 

Aprendizagem de 

Geometria 

 

 

Artigo 

original 

Discutir a inserção da 

Libras, em aulas de 

matemática, no ensino 

fundamental de uma 

escola da rede pública. 

 

 Oliveira e 

Benite 2015 

Aulas de ciências 

para surdos: 

estudos sobre a 

produção do 

discurso de 

intérpretes de 

LIBRAS e 

professores de 

ciências 

 

 

Artigo 

original 

Analisar a produção de 

narrativas (um gênero do 

discurso) de professores 

e intérpretes de LIBRAS 

sobre a aula de ciências 

para surdos 

 

 

 

Martins, 

2016 

Educação de 

Surdos e 

Proposta 

bilíngue: ativação 

de novos saberes 

sob a ótica da 

filosofia da 

diferença 

 

 

 

Revisão 

bibliográfic

a 

Analisar as propostas 

da filosofia francesa e 

surdez, a partir dos 

constructos dos autores 

Gilles Deleuze, Félix 

Guattari e Michel 

Foucault como forma 

de compor novas 

práticas na educação de 

surdos. 
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Silva e 

Silva, 2016 

Libras na 

educação de 

surdos: o que 

dizem os 

profissionais da 

escola? 

 

 

Artigo 

original 

Entender o que os 

profissionais da escola 

dizem sobre o papel da 

Língua Brasileira de 

Sinais. 

 

Thoma, 

2016 

Educação 

Bilíngue nas 

Políticas 

Educacionais e 

Linguísticas para 

Surdos: discursos 

e estratégias de 

governamento 

 

 

Revisão 

bibliográfic

a 

Demonstrar como a 

população escolar surda 

vem sendo subjetivada, 

normalizada e 

conduzida para uma 

participação ativa e 

produtiva no mundo 

contemporâneo 

 

Nunes et al., 

2016 

Surdez e 

educação: escolas 

inclusivas e/ou 

bilíngues? 

 

 

Revisão 

bibliográfica 

Debater as questões que 

envolvem a 

escolarização do sujeito 

surdo, contribuindo para 

as propostas sobre a 

educação do surdo 

  Fonte: Tabela de criação da/os autoras/es para caracterização 
dos artigos selecionado 

 

 A partir da leitura na íntegra dos artigos pode-se identificar 

temáticas que em suma coadunam para a compreensão que 

esperava-se alcançar no trabalho. Assim, apreende-se dos 

artigos que a inserção da Libras é um dos principais fomentos 

para a inclusão e desenvolvimento da pessoa com surdez na 

sua formação educacional, servindo de suporte para o 

desenvolvimento da educação inclusiva, bem como facilitando 

o acesso e o progresso da pessoa surda na rede de ensino, 
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tanto na nossa realidade, como comparada a outros contextos 

(SANTOS; COELHO; KLEIN, 2017). 

 Desse modo, o resgaste dos artigos destacam para a 

relevância da Libras como uma das primeiras pontes de acesso 

ao ensino. Nesse sentido questões como a igualdade de acesso 

à educação entre ouvintes e surdos desde a infância, bem como 

o respeito entre ambos e a necessidade de estabelecer uma 

socialização e inclusão saudáveis, são apontados como 

aspectos fundamentais que se farão presentes até que a 

pessoa surda possa alcançar um nível educacional como o 

superior. Dessa forma, a Libras deve ser a principal forma de 

acesso do surdo na educação, embora aponte-se que não seja 

ensinada como se faz com o português, afetando a equidade 

para esse acesso quando são díspares a oferta de escolas 

bilíngues (MARTINS; NAPOLITANO, 2017; FERNANDES; 

MOREIRA, 2017). 

 Nesse sentindo, as teorias mediacionais principalmente 

baseadas em Vygotsky (2012) já destacavam a importância da 

ação, do desenvolvimento e da interação do sujeito com o 

objeto a ser conhecido e a realidade. Deste modo, 

considerando a conduta humana como um todo, as condições 

internas de cada indivíduo se interligam no contato com o meio 

externo, assim construindo um ambiente que proporciona a 

formulação de conhecimento (aprendizagem), que quando 

direcionado para o aprendizado da pessoa surda deve ser 

implementado nas escolas e no manejo dos professores para a 

construção de espaços inclusivos (MARTINS, 2016; NUNES et 

al., 2016; SALES; PENTEADO; MOURA, 2015). 

 Essa premissa corrobora com a teoria de Vygotsky (2012) 

para a aprendizagem através de processos de troca, onde 

algumas estruturas cognitivas vão mediar a influência que o 
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meio há de exercer sobre o indivíduo. Na teoria de Vygotsky da 

ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) é possível que o 

aprendizado seja superior a capacidade cognitiva ao que o 

desenvolvimento precede ao Aprendizado, ou seja, não torna 

incapaz de aprender o não desenvolvimento. 

 Dessa forma, nota-se a importância do meio social na 

função de estabelecer condições suficientes para o crescimento 

e desenvolvimento de múltiplas habilidades e condições de 

existência ao compartilhar de oportunidades de inserção e 

experiências, apesar de que denota-se o inverso com o 

indivíduo surdo, não oferecendo as circunstâncias necessárias 

para que desenvolva e consolide sua língua (TAVARES; 

SANTOS; FREITAS, 2016). 

 Com base nisso, Silva e Silva (2016) apontam que esse 

atravessamento social pode começar desde cedo, e a escola é 

um desses cenários, o que confere que diante da diversidade 

que se encontra o universo escolar, faz-se necessário que o 

professor disponha de muitos artifícios para conseguir 

desenvolver uma aprendizagem satisfatória, como também, 

tomar conhecimento da cultura surda e descobrir o que motiva 

o aluno para o seu aprendizado e a construção do seu próprio 

conhecimento. Com isso é que a socialização é crucial para o 

desenvolvimento da pessoa com surdez, pois o meio é 

indissociável da pessoa como coloca Vygotsky (2012) de modo 

que as relações sociais exercem grande importância na 

formação dos processos psicológicos humanos, principalmente 

os superiores, como atenção e memória. 

 Nesse sentido, é que o bilinguismo vai ocupar as 

discussões dos artigos quanto ao papel que essa assume para 

dentro da comunidade surda, de modo que por meio do 

bilinguismo vai ser possível ensinar as duas línguas, tanto a 
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língua de sinais, sendo sua língua materna, quanto a língua 

portuguesa (Português), que é padrão da população brasileira, 

facilitando que a educação da pessoa surda não seja 

exclusivista, apesar de despertarem que os projetos de 

educação inclusiva busquem também outras medidas para 

inclusão (MARTINS, 2016; NUNES et al., 2016; THOMA, 2016). 

 Desse modo, as autoras Nunes et al. (2016) trazem que o 

bilinguismo muitas vezes pode ser apontado como uma 

estratégia segregadora, entretanto, em sua totalidade, a escola 

bilíngue promove um espaço educacional para o surdo na forma 

de permitir que ele tenha acesso ao conhecimento de forma 

adequada, preparando-o para os demais níveis de ensino, 

sendo eles ensino fundamental, médio e/ou superior (NUNES 

et al., 2016). 

 Além disso, a escola bilíngue também se transforma em um 

espaço de socialização e valorização da cultura surda, dessa 

forma esses ambientes também proporcionam e promovem a 

elaboração da identidade, comunicação significativa e 

construção do seu eu de direito, político e cultural (THOMA, 

2016). 

 Com base no que foi exposto, observa-se nos artigos que a 

falta de capacitação dos professores ainda surge como um dos 

maiores obstáculos, a partir disso surge a figura do intérprete, 

este que exerce uma atenção diferenciada, tanto quando o 

surdo necessita de estímulos gesto-visuais que possam 

favorecer a visualização mental dos conceitos que estão sendo 

passados e assim internalizá-los, mas como também a facilitar 

a aprendizagem sobre o conteúdo utilizando-se de diversas 

estratégias (OLIVEIRA; BENITE, 2015; SANTOS, COELHO, 

KLEIN, 2017). 
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 A partir das pesquisas e análises dos artigos encontrados, 

constatou-se a falta de políticas públicas educacionais voltadas 

para a educação de pessosas com deficiência auditiva, além do 

descaso de maneira que explicita a não promoção de medidas 

inclusivas de educação que acabam dando lugar a um cenário 

de exclusão social. 

 Nesse sentido, Santos, Coelho e Klein (2017) abordam em 

seu trabalho sobre os entraves perpassados pela comunidade 

surda para a implementação de políticas de educação que 

reconheçam seus valores. É fato que essas conquitas foram 

marcadas pro diversas lutas e, principalmente, negociações e 

concessões de significados para a comunidade surda, pois 

estes foram os únicos meios encontrados por esse público para 

garantir os seus direitos. 

 Assim, além da falta de políticas públicas para atender os 

surdos, dificuldades em aprender a própria língua se agravam 

por parte da família e da sociedade, que afetam o indivíduo 

surdo que não tem um acompanhamento necessário desde o 

início da infância e se torna deficitário da sua própria língua, 

ainda que possam ser tomadas medidas que visam dirimir essa 

situação, demonstrando que apesar dos esforços tomados, 

muito ainda deve ser feito (MARTINS, ALBRES, SOUSA, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

Com base nas informações apresentadas, a partir da 

revisão da literatura buscou-se nesse trabalho tratar sobre o 

ensino a partir da Libras inserida na educação inclusiva, como 

forma de integração da comunidade surda aos espaços 

educacionais. Identificou-se a partir da literatura que existem 

diversas medidas a serem tomadas com o objetivo de 

derrubar barreiras, sendo uma das principais, a busca da 
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tentativa de interação entre surdos e ouvintes, incentivando 

cada vez mais o interesse e o ensino de Libras não somente 

nas escolas, mas como em todos os espaços visando 

possibilitar uma melhor comunicação e aprendizagem entre 

todos, de modo que trata- se de um processo lento e 

complexo, mas não impossível. 

É notório a deficiência do aparato público para 

atendimento correto, seja nos âmbitos educacionais e 

sociais, ao que carece a falta de inserção da pessoa com 

surdez em espaços diversos, atingindo até mesmo ao 

ambiente familiar, onde também ocorre formas de exclusão e 

que necessita de conscientização para o acolhimento correto 

da pessoa com deficiência. 

Dessa forma, entende-se que a educação inclusiva 

atua como importante agente para a capacitação do surdo no 

âmbito educacional, mas que acaba por romper esse espaço, 

e tornar-se uma via para a construção de um caminho 

progressivo que pode lhe abrir muitas portas. Assim, a 

educação inclusiva é uma medida que deve ser 

prioritariamente demandada nas mais diversas esferas, a 

vista que aqui tratou-se da educação de surdos, mas a 

educação inclusiva estende-se a todos e a todas aquelas 

pessoas com deficiência que carecem de acesso digno e 

desenvolvimento nesta e em outras áreas da vida. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRÉ, T. C.; MAZACOTTE, A. C. B. A luta do movimento surdo pelo 
direito à língua. Revista Trama, [S. l.], v. 14, n. 32, p. 15–26, 2018. 
Disponível em: 10.48075/rt.v14i32.18585.  
COLL, C. et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
FALCÃO, L.A. B; Surdez, Cognição Visual e Libras: estabelecendo 
novos diálogos. Recife: Ed. do Autor, 2010. 



A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO DE 
PESSOAS COM SURDEZ 

321 
 

FERNANDES, S.; MOREIRA, L. C. Políticas de educação bilíngue para 
estudantes surdos: contribuições ao letramento acadêmico no ensino 
superior. Educar em Revista, p. 127-150, 2017.Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/0104-4060.51048. 
FERNANDES, J. M.; FREITAS-REIS, I. A história da educação de surdos: 
uma relação com os aspectos da semiótica de peirce. Revista Educação 
Especial em Debate, v. 5, n. 9, 2020. Disponível em: 
http://periodicos.ufes.br/reed 
GALVÃO, T. F., PANSANI, T. S. A., & HARRAD, D. Principais itens para 
relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n. 2, 335-342, 2015. 
Disponível em: https://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742015000200017 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora 
Atlas, 2002. 
MARQUES, E. S.; GOMES, V. F.. O ensino de Libras na Educação 
Superior: reflexos, desafios e perspectivas à Educação Básica. In: [2019] 
Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. 2019. 
MARTINS, S. E. S. O.; NAPOLITANO, C. J. Inclusão, acessibilidade e 
permanência: direitos de estudantes surdos à educação superior. 
Educação em Revista., n. spe.3, p. 107-126, 2017. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.51043. 
MARTINS, V. R. O. Educação de Surdos e Proposta Bilíngue: ativação de 
novos saberes sob a ótica da filosofia da diferença. Educação & 
Realidade, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 713-729, 2016. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/2175-623661117. 
MARTINS, V. R. O.; ALBRES, N. A.; SOUSA, W. P. A. Contribuições da 
Educação Infantil e do brincar na aquisição de linguagem por crianças 
surdas. Revista Pro-Posições, Campinas, v. 26, n. 3, p. 103-124, 2015. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0103-7307201507805. 
MOURA, T. O. Formação para surdos: estudo das situações 
De discriminação e preconceito. In: LIMA, A. M. S., et al (Org). Práticas de 
pesquisa no ensino de sociologia. – Londrina : UEL, 2018, p. 247- 267. 
NUNES, S. S. et al. Surdez e educação: escolas inclusivas e/ou bilíngues?. 
Psicologia Escolar e Educacional, Maringá, v. 19, n. 3, p. 537-545, 2016. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2175-353920150193892. 
OLIVEIRA, W. D; BENITE, A. M. C. Aulas de ciências para surdos: estudos 
sobre a produção do discurso de intérpretes de LIBRAS e professores de 
ciências. Ciência e Educação. (Bauru), Bauru, v. 21, n. 2, p. 457-472, 
2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320150020012. 
SALES, E. R.; PENTEADO, M. G.; MOURA, A. Q. A Negociação de Sinais 
em Libras como Possibilidade de Ensino e de Aprendizagem de Geometria. 
Bolema, Rio Claro, v. 29, n. 53, p. 1268-1286, 2015. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v29n53a23. 



A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO DE 
PESSOAS COM SURDEZ 

322 
 

SANTOS, A. N.; COELHO, O. M. B. S.; KLEIN, M. Educação de surdos no 
Brasil e Portugal:políticas de reconhecimento linguístico, bilinguismo e 
formação docente. Educação e Pesquisa, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 216-
228, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s1517-
9702201608148639. 
SANTOS, S. M. C.; PEREIRA, D. Libras e sua importância na formação de 
professores na educação de surdos. Revista Encantar, v. 1, n. 2, p. 139-
158, 13 fev. 2019. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.5935/encantar.v1.n2.009 
SILVA, C. M.; SILVA, D. N. H. Libras na educação de surdos: o que dizem 
os profissionais da escola?. Psicologia Escolar e Educacional, v. 20, p. 
33-44, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-
353920150201917 
SILVA, K. G. O.; MODESTO, A. P. S.; FUKUI, R. K. A Importância do 
Ensino de Libras para Crianças Surdas na Educação Infantil. Revista 
Psicologia & Saberes, v. 9, n. 17, p. 51-61, 2020. Disponível em: 
https://revistas.cesmac.edu.br/index.php/psicologia/article/view/1189 
SOUZA, P. P. U. Educação de surdos no Brasil: uma narrativa histórica. In: 
[2018] V Congresso Nacional de Educação. 2018. Disponível em: 
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_
EV117_MD1_SA3_ID9436_09092018120254.pdf 
TAVARES, L. M. F. L.; SANTOS, L. M. M.; FREITAS, M. N. C. A Educação 
Inclusiva: um Estudo sobre a Formação Docente. Revista Brasileira de 
Educação Especial. 2016, v. 22, n. 4. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/S1413-65382216000400005 
THOMA, A. S. Educação Bilíngue nas Políticas Educacionais e Linguísticas 
para Surdos: discursos e estratégias de governamento. Educação & 
Realidade, 2016, v. 41, n. pp. 755-775. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/2175-623661087 
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 
 

https://doi.org/10.1590/S1413-65382216000400005


 

323 
 

 

 

 

 

 

  

TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO 



ALUNOS ENTEDIADOS 2.0, DISTANCIAMENTO, DISTRAÇÃO E 
DESCONFORTO: USANDO O CHOOSE POKER PARA ENGAJAR A TURMA NA 

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 

324 
 

CAPÍTULO 17 
 

ALUNOS ENTEDIADOS 2.0, 
DISTANCIAMENTO, DISTRAÇÃO E 

DESCONFORTO: USANDO O CHOOSE 
POKER PARA ENGAJAR A TURMA NA 

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA DOS 
ALIMENTOS 

 
Stéphanie Araújo de ANDRADE 1 

Thais Andrade de ARAÚJO 1  

Signe Dayse Castro de MELO E SILVA2 
Ricardo Moreira da SILVA3 

Ana Paula Moraes VENTURA 4 

1 Graduandas do curso de Nutrição, UFPB; 2 Professora do Departamento de Mídias Digitais, 
UFPB; 3 Professor Departamento de Engenharia de Produção UFPB; 4Orientadora/Professora 

do Departamento de Nutrição/UFPB.  
stephaniehawkinsgrohl@gmail.com.br 

 

 

RESUMO: O tédio natural do aluno em isolamento social 
imposto pela pandemia de COVID-19, assistindo aulas sozinho 
em casa diante de uma tela, sem contato pessoal com seu 
professor ou colegas, assolado por variadas distrações, cria o 
que é aqui chamado de “Aluno Entediado, versão 2.0”. A 
gameficação é uma estratégia que vem sendo adotada há mais 
de uma década pela professora Ana Paula Moraes Ventura, do 
Departamento de Nutrição da UFPB, para auxiliar a 
aprendizagem, de forma lúdica e divertida, sendo adaptada 
remotamente através da plataforma do Spatial Chat. O objetivo 
aqui é relatar como os jogos interferem no desempenho dos 
alunos 3D: que cumprem distanciamento social obrigatório, em 
ambientes em geral desconfortáveis e repletos de distrações. 
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Aplicou-se um formulário via Google Forms para conhecer o 
perfil dos alunos. Optou-se pelo jogo do poker, em face de sua 
alta associação com os conceitos de inteligência e sagacidade, 
capaz de atrair o interesse dos alunos. Segundo formulário de 
perfil aplicado, 52,4% dos alunos avaliam como razoável seu 
ambiente de estudo e 16,7% como inadequado; 52,4% 
apontaram que as distrações domésticas atrapalham a 
concentração nas aulas; 23,8 % usam celular para assistir às 
aulas; apesar disso, 88,5% dos alunos participaram do jogo. O 
feedback obtido indica que o jogo foi divertido, desafiador e 
atingiu o objetivo de revisar os conteúdos da prova. 
Palavras-chave: Pandemia. Gameficação. Jogos educativos. 
Rede social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gameficação é uma estratégia que vem sendo adotada 

pelos educadores para auxiliar a aprendizagem, de forma mais 

lúdica e divertida, aumentando a motivação dos participantes, 

que se interessam pelo conteúdo que está sendo repassado por 

meio dos jogos. Pode envolver vários aspectos como: ganho de 

pontos, feedback imediato, gráficos de progressão, níveis, 

recompensas, entre outros. Este conceito foi estabelecido em 

2012, a partir da ideia de utilizar jogos ou suas respectivas 

técnicas em um ambiente e contexto alheios ao jogo em si 

(MENEZES; BORTOLI, 2018). 

Diante de sua forte presença na cultura pop, a vasta 

iconografia do cinema, a associação aos conceitos de 

inteligência e sagacidade, o poker demonstrou ter o apelo 

necessário para despertar o interesse do público discente. 

Ressalte-se que o jogo é considerado um esporte da mente 

desde abril/2010, quando foi reconhecido pela Federação 
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Internacional dos Esportes da Mente (IMSA). Desde 2015 o 

jogo foi adaptado como uma atividade lúdica com caráter 

pedagógico, estruturado a partir da variante do Choose Poker e 

executado na forma presencial, ainda que nunca utilizado como 

ferramenta de ensino na disciplina de Bioquímica dos 

Alimentos. 

No primeiro trimestre de 2020 ocorreu uma abrupta 

ruptura das atividades acadêmicas presenciais. O isolamento 

social se impôs praticamente do dia para a noite em razão da 

pandemia de COVID-19, como estratégia necessária para 

reduzir a velocidade de contágio diante do grave cenário 

sanitário mundial. Nesse contexto, a migração para as 

atividades remotas precisou ser planejada de modo a reduzir o 

lapso de interação aluno/professor e emular as estratégias de 

ensino/aprendizagem já aplicadas de forma presencial. Mesmo 

que houvesse ferramentas mais elaboradas de comunicação 

digital, para a disciplina de Bioquímica  dos Alimentos 

ministrada pela Professora Ventura, optou-se por aplicativos 

gratuitos e de interface amigável que prescindiam de 

capacitação específica prévia dos docentes e discentes, a 

exemplo do Spatial Chat, que criou o ambiente virtual propício 

para a realização da dinâmica do Choose Poker.  

Esse novo formato de sala de aula evidencia, cada vez 

mais, como é importante, não só dominar as tecnologias 

existentes, mas saber exatamente como aplicá-las, lançando 

mão da criatividade e constante inovação, tornando os 

conteúdos mais interessantes e mantendo o foco dos alunos. 

Dessa forma, o uso de jogos na educação é uma boa estratégia 

para atingir e superar os objetivos principais de qualquer 

professor durante o momento remoto de ensino.  
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O “jogar” permite que o indivíduo brinque em sala de 

aula, sinta, vivencie, deduza e resolva situações que o façam 

construir o conhecimento. E tudo isso agregado àquela 

sensação prazerosa de fugir um pouco da realidade, tendo 

momentos de relaxamento e diversão, ao mesmo tempo em 

que a sua atenção é prendida, de maneira que se sente mais 

motivado a aprender, enquanto se mantém encorajado a 

concluir o jogo. Sendo assim, essas ferramentas apresentam 

grande potencial em contribuir para o processo educacional 

(LIRA; SOUZA; COSTA, 2020). 

Para encurtar a distância entre professor e alunos, o 

auxílio da Monitoria também tem se demonstrado bastante 

efetivo para a execução da dinâmica do jogo. Os monitores 

fornecem feedbacks preciosos para os docentes, pois, na 

condição de ex-alunos da disciplina, compartilham as mesmas 

expectativas, dificuldades e angústias dos demais alunos. 

Nesse contexto, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

oferta o programa de monitoria, que tem os seus objetivos 

definidos na Resolução n° 02/1996 do CONSEPE, abrangendo 

a missão de despertar no discente o interesse pela docência, 

permitindo a cooperação acadêmica entre os envolvidos, 

diminuindo repetência, evasão e falta de motivação. A disciplina 

de Bioquímica dos Alimentos conta com esse suporte desde 

2012, em busca de melhorias no processo de ensino-

aprendizagem. 

Portanto, o objetivo principal do presente trabalho é 

relatar como o uso dos jogos, mais especificamente do Choose 

Poker, interfere no desempenho dos alunos 3D: que cumprem 

distanciamento social obrigatório, em ambientes, em geral, 

desconfortáveis e repletos de distrações. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A disciplina de Bioquímica dos Alimentos, obrigatória na 

grade curricular de todos os estudantes do curso de Nutrição da 

UFPB, possui carga horária total de 45h, acontecendo no turno 

da manhã, semanalmente, às quartas-feiras, no segundo 

período da graduação. Durante a pandemia, os encontros 

passaram a acontecer de maneira síncrona por meio da 

ferramenta Spatial Chat, substituindo o até então utilizado 

Google Meet. A nova plataforma oferece inovação em criar um 

ambiente virtual próximo à realidade de uma sala de aula. Ela 

possibilita maior interação entre os discentes em razão de seus 

recursos diferenciados, permitindo que eles criem seus 

avatares e expressem suas emoções através de exibição de 

emojis; oportuniza que o docente faça a divisão da sala em 

grupos, aos quais pode se dirigir individualmente ou 

coletivamente; e viabiliza que os membros das equipes 

conversem somente entre si, uns com os outros via chat e com 

todos os participantes da sala por meio do megafone.  

Dessa maneira, primeiramente, o docente discute com 

os monitores a respeito da ementa da disciplina, orientando 

métodos e fontes de pesquisa de artigos relacionados ao tema 

trabalhado (Google Scholar, Scielo, Lilacs, etc), preparando-os 

para realizar atividades e exercícios pertinentes. Essa etapa 

ocorre por comunicação através de WhatsApp e Google Meet, 

além de material didático disponibilizado por e-mail. A monitoria 

ocorre duas vezes por semana, de maneira síncrona, às 

segundas (19h30) e quartas (18h), pelo Google Meet, e por 

meio do WhatsApp ao longo da semana para retirar dúvidas e 

fazer demais esclarecimentos sobre o conteúdo da disciplina.   
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 Nesse contexto, em parceria com o projeto de monitoria, 

a disciplina de Bioquímica dos Alimentos conta com o recurso 

da gameficação para aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem e melhorar a experiência dos alunos com os 

conteúdos ministrados, que são considerados de alta 

complexidade. Dessa forma, foi introduzido o jogo do poker com 

a turma do período 2021.1, como uma ferramenta avaliativa e 

de reforço do aprendizado. 

Inicialmente, um questionário foi desenvolvido com o 

objetivo de conhecer melhor os estudantes antes da aplicação 

do poker. Através do Google Forms questionou-se acerca de 

idade, gênero, período do curso, se gostavam de jogar, se 

tinham interesse em participar do poker na disciplina, se já 

haviam jogado com a finalidade de aperfeiçoar o aprendizado. 

Também tentou-se compreender questões como acessibilidade 

à internet e tecnologia, o meio em que assistem às aulas, qual 

o tipo de internet usada para esse fim, finalizando com 

perguntas que abrangiam a percepção deles sobre a 

adequação do ambiente em que participam das aulas e quais 

os fatores que acreditam trazer prejuízos a esses momentos. 

O Choose Poker foi desenvolvido baseado nas regras da 

modalidade Texas Hold’em, sendo aplicado ao final de cada 

unidade, funcionando como uma avaliação. As partidas 

ocorreram através do Spatial Chat, tendo a docente como 

dealer, e os alunos divididos em equipes, cada uma delas com 

um mediador. Essas equipes, por sua vez, eram dispostas no 

ambiente, em um círculo, tendo o dealer ao centro.  

Previamente foram elaboradas perguntas abrangendo o 

conteúdo de cada módulo. Assim, dependendo do estágio do 

jogo, foram utilizadas questões de diferentes graus de 
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complexidade como forma de distinguir quem permaneceria na 

rodada. Cada equipe teve 30 segundos para a resolução de 

questões mais simples e 1 minuto para iniciar as respostas de 

alta complexidade. Ademais, enquanto as cartas abertas eram 

apresentadas nessa plataforma, as secretas eram enviadas em 

grupos fechados de WhatsApp.  

O jogo era encerrado mediante três possibilidades: após 

dez rodadas de aposta, havendo uma equipe vencedora ou ao 

fim da duração da aula (3h). As equipes recebiam dez fichas 

para jogar, sendo necessário que cada uma pagasse uma ficha 

para entrar na rodada, respondendo uma pergunta de baixa 

complexidade. A resposta correta garantia a permanência do 

grupo no jogo e lhes permitia receber a primeira mão de cartas. 

Em seguida, o dealer abria três cartas na mesa, via Spatial 

Chat, visível a todas as equipes, as quais avaliavam a “mão” e 

decidiam, em sentido horário, se permaneceriam na rodada. 

Aqueles que optassem por permanecer, teriam que depositar 

mais uma ficha na mesa. A quarta carta era aberta e os grupos 

avaliavam a “mão” para decidir se continuariam na rodada. 

Cada equipe que insistisse em prosseguir, deveria depositar 

mais uma ficha. O dealer realizava a abertura da quinta carta e 

iniciava o ciclo de apostas, permitindo a cada grupo subir a 

aposta, cobrir ou desistir da mão. Os grupos que seguissem no 

jogo, poderiam apostar quantas fichas quisessem.  

Quando as apostas encerravam, a equipe vencedora 

tinha o direito de realizar o Choose Poker: ou respondia à 

pergunta de alta complexidade ou desafiava outro grupo para 

responder. Dessa forma, as fichas eram distribuídas entre os 

participantes que permanecessem na rodada da seguinte 

forma: caso o grupo vencedor escolhesse responder e 
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acertasse, levava todas as fichas da mesa; caso errasse, as 

fichas seriam igualmente divididas entre os grupos que 

apostaram até o final; caso a equipe desafiada a responder 

acertasse, receberia todas as fichas; caso errasse todas as 

fichas iriam para equipe desafiadora. Todo o processo repetia-

se a cada rodada. Ao final da partida a equipe que reunisse o 

maior número de fichas era declarada a vencedora do jogo. Os 

componentes dessa equipe eram agraciados com a nota 

máxima (10) e dispensados de realizar a prova da unidade. 

Todos os demais alunos ganharam um ponto para a prova, 

como recompensa pelas suas participações e incentivo ao 

engajamento em ações futuras. 

Ressalta-se que todas as ações foram elaboradas 

visando trazer uma linguagem mais jovial, dinâmica e divertida, 

a fim de deixar os discentes mais tranquilos e à vontade para 

entrar no clima e participar voluntariamente de cada processo 

desses. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A disciplina de Bioquímica dos Alimentos em 2021.1 

inovou no cenário das aulas, transportando o Choose Poker, 

outrora presencial, para o mundo virtual via Spatial Chat (ver 

figura 1). Esse processo em desenvolvimento apresenta 

potencial para instigar e manter os alunos motivados, 

quebrando a monotonia de aulas remotas tradicionais. Estudos 

mostram que, por exemplo, quando relacionamos os conceitos 

de química com os jogos em sala de aula, a motivação dos 

alunos é expandida (STRINGFIELD; KRAMER, 2014). Além 
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disso, aumenta-se o engajamento em comparação às 

metodologias tradicionais de ensino (SILVA et al., 2020b). 

 
Figura 1. Imagens do Spatial Chat sendo usado para simular a 
sala de aula (A) e para as partidas do poker (B). 
 

 

 
Fonte: Os autores. 2021 

 

  O estado natural do aluno em sala de aula é de certo 

tédio. Sentado em sua cadeira, diante de uma disciplina com 

conceitos novos, ao lado de colegas praticamente 

desconhecidos, essa situação coloca o aluno em inércia 

estática. Tal condição precisa ser vencida pelo professor, seja 

por recursos de oratória, suportes visuais, instigação individual 

e coletiva, dentre outros disponíveis.  

 Esse estado natural é agravado quando esse aluno, em 

isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, é 
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colocado sozinho em sua casa diante de uma tela, por vezes de 

apenas 5 polegadas, sem contato pessoal com seu professor 

ou colegas e assolado por diversas distrações.  

  Os estudantes chegam até mesmo a relatar ansiedade, 

falta de motivação, cansaço, estresse, entre outros sentimentos 

negativos (NUNES, 2021). Assim, acaba-se criando o que é 

aqui chamado de “Aluno Entediado, versão 2.0”. Como 

deslumbrar esse aluno? 

  O poker, pela sua essência, é utilizado em disciplinas 

como a Matemática, abrangendo temas como a probabilidade 

e análise combinatória, ajudando os alunos a desenvolverem e 

aperfeiçoarem habilidades cognitivas e não-cognitivas, 

melhorando raciocínio crítico, a utilização de instrumentos 

adequados para medidas, compreensão do caráter aleatório de 

fenômenos naturais, autonomia, dentre outros aspectos. Dessa 

forma, essa prática pode ser uma aliada para o 

desenvolvimento dos estudantes da área, melhorando a 

capacidade destes para a resolução de problemas 

(NASCIMENTO, 2014). Portanto, espera-se que essa 

adaptação do jogo para a Bioquímica dos Alimentos, além de 

trazer diversão e reforçar os assuntos da ementa, tenha 

trabalhado as questões citadas acima, fornecendo mais um 

suporte para o cotidiano desses discentes.  

 A humanidade sempre se pautou na busca de superávit nas 

atividades extra-laborais que envolviam o imprevisível. O jogo 

de azar é milenar. Um aspecto relevante nos jogos é o desafio 

genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e 

prazer, constituindo um recurso favorável ao ensino, pois 

apresentam situações-problema significativas que desafiam o 

pensamento, desencadeando o processo de equilibração, 
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responsáveis pela construção de novos conhecimentos 

(NASCIMENTO, 2014). 

 Assim, a compreensão do conteúdo complexo da disciplina 

de Bioquímica dos Alimentos, reconhecidamente de difícil 

assimilação, pode ser facilitada em contexto lúdico. Contudo, a 

finalidade dessa dinâmica não está alicerçada apenas na 

questão do desempenho e motivação, e sim no incentivo a uma 

maior participação da turma, despertando sua iniciativa em 

estar em constante revisão dos assuntos ministrados nas aulas 

e reforçados durante a monitoria. 

  Nessa perspectiva, enfatiza-se que as atividades 

realizadas em equipe têm essa tendência de serem muito 

instigantes, engajando os participantes, que são estimulados a 

darem o melhor de si, como aponta a pesquisa de Kobner et al. 

(2020). Dessa forma, desde 2015, quando foi introduzida a 

gameficação na disciplina de Bioquímica dos Alimentos, pôde-

se constatar que a média geral de alunos aprovados aumentou, 

bem como a aprovação geral, segundo dados coletados em 

pouco mais de uma década (VENTURA et al., 2021).  

 Frente ao exposto, a partir da análise do formulário de perfil, 

respondido por 91,3% da turma, foi constatado que a maioria 

dos alunos está na faixa dos 18-22 anos, o que é esperado, já 

que são indivíduos que entraram recentemente no ensino 

superior; sendo aproximadamente 67% do gênero feminino (ver 

figura 2). 
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Figura 2. Gênero dos alunos de Bioquímica dos Alimentos da 
turma 2021.1. 
 

 
Fonte: Os autores. 2021 

 

A maioria da turma relatou gostar de jogos (66,7%), o 

que favorece a aplicação e aceitação da gameficação na 

disciplina, tendo 69% dos estudantes manifestado seu interesse 

em participar do poker, embora aproximadamente 17% tenha 

mencionado não ter “cacife” para tal, e 9,5% ainda não tinha 

certeza sobre a participação. Destaca-se que grande parte 

deles nunca jogou esse tipo de game antes (78,6%), como pode 

ser visto abaixo na figura 3: 

 A turma passou por dois testes antes de iniciar a partida do 

jogo. Isso foi importante não só para se familiarizarem com este, 

mas para descontraírem um pouco e ficarem à vontade para 

participar. Nesse contexto, trinta e oito discentes (88,5% da 

turma) fizeram parte da primeira experiência com o poker na 

disciplina, o que representa até mais do que foi verificado nos 

dados do formulário aplicado, quando perguntados sobre o 

interesse em vivenciar o game. 
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Figura 3. Gráficos com a porcentagem de alunos que já 
jogaram poker (A) e/ou participaram de algum jogo durante o 
processo de ensino-aprendizagem (B) e que possuem interesse 
em participar do poker na disciplina (C). 
 

 
Fonte: Os autores. 2021 

   

   

 Já o feedback obtido indica que o jogo foi divertido, 

desafiador e atingiu o objetivo de revisar os conteúdos para a 

prova. É importante pontuar que apesar de mais da metade da 

turma já ter tido contato com a gameficação durante o processo 

de ensino-aprendizagem (52,4%), uma grande parte deles 

nunca tiveram essa oportunidade ou não se recordaram de ter 

vivenciado esse tipo de experiência antes (ver figura 3). 

Portanto, a gameficação precisa estar mais evidenciada na 

rotina desses estudantes, seja em momentos online ou não, 
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uma vez que, em qualquer ambiente, ela vai ter o potencial de 

engajar e estimular.  

  Neste momento as salas de aula estão vazias, tornando-

se o ambiente doméstico o local de aprendizado na vida dos 

estudantes. Indagados sobre como se sentiam, 52,4% dos 

alunos avaliam como razoável seu ambiente de estudo e 16,7% 

como inadequado (ver figura 4). A maioria deles assistiam às 

aulas em seus quartos e 52,4% apontou que as distrações 

domésticas, como animais e familiares, influenciam 

negativamente na concentração, bem como o barulho (21,4%), 

distrações em redes sociais (21,4%), calor e algum tipo de dor, 

estes últimos com 4,8% (ver figura 5).   

 Ao serem questionados se possuem alguma ajuda 

governamental para ter esse acesso à internet, 81% afirmou 

que não. Embora boa parte do corpo discente das 

Universidades Federais ser oriunda de classe social de baixa 

renda (PEDUZZI, 2020), impressiona o fato de que, por 

exemplo, na turma em questão, 16,7% dos alunos 

desconheciam a existência de programas governamentais de 

fornecimento de acesso gratuito à internet. 
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Figura 4. Opinião dos estudantes sobre adequação de seu 
ambiente de estudos (A) e onde costumam assistir às aulas (B). 
 

 
Fonte: Os autores. 2021 

 

Figura 5. Fatores que prejudicam a experiência de assistir às 
aulas online. 
 

 
Fonte: Os autores. 2021 

 

  Notebooks e desktops foram utilizados por 71,4% dos 

que assistem às aulas, seguidos dos aparelhos celulares 
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(23,8%). E ainda, 90,5% deles afirmaram que o acesso ocorre 

por meio de um plano residencial de dados, mas 4,8% faz uso 

de um plano de telefonia para se manter conectado (ver figura 

6). 

 

Figura 6. Sequência de imagens com o meio principal que os 
alunos utilizam para assistir às aulas online (A) e forma de 
acesso à internet em casa (B). 
 

 
Fonte: Os autores. 2021 

 

 A implementação da gameficação, realizada por intermédio 

da monitoria, em Bioquímica dos Alimentos, denota a tendência 

de queda no número de alunos reprovados, trancamentos de 

matrícula realizados e abandonos da disciplina. Antes da 

inserção dos jogos interativos, nos anos anteriores a 2015, o 

número de trancamentos obteve seus maiores valores, 
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chegando a 7 em 2011.2, e 6 em 2014.2. Todos esses dados 

demonstram o efeito positivo da gameficação no 

desenvolvimento cognitivo dos discentes, culminando com o 

aumento significativo da performance destes ao longo da 

jornada de estudos (VENTURA et al., 2021). 

 Destaca-se aqui o recebimento positivo da turma quanto à 

primeira experiência online com o jogo do poker. Ao todo, 38 

estudantes participaram, demonstrando satisfação com isso, o 

que pode ser observado através de comentários de quatro 

alunos (informação verbal)1: “foi muuuuuito boa a atividade, 

ainda deu para rir bastante e revisar o conteúdo!”, “ri demais e 

foi boa para revisar.”, “foi divertido e um momento de 

aprendizado, valeu a pena.”, “adorei a dinâmica.”. 

 É válido ressaltar que a gameficação contribui para a 

melhor adaptação de alunos e professores ao ensino remoto 

em situação de pandemia. A monitoria acadêmica se mostra 

como uma estratégia pedagógica de aprendizagem capaz de 

estimular alunos à carreira docente, destacando que a interação 

aluno-aluno possibilita melhoria do ensino. E principalmente, 

espera-se uma melhora nos indicadores de aprovação, 

retenção e reprovação dos alunos de graduação. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O Choose Poker nas aulas remotas tornou o aprendizado 

mais dinâmico e compreensível. Diante do momento de 

distanciamento imposto, os jogos e o auxílio da monitoria vem 

 
1Comentários de alunos feitos através do Whatsapp da turma ao serem 
questionados pela docente a respeito do poker, em outubro de 2021. 

 



ALUNOS ENTEDIADOS 2.0, DISTANCIAMENTO, DISTRAÇÃO E 
DESCONFORTO: USANDO O CHOOSE POKER PARA ENGAJAR A TURMA NA 

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 

341 
 

sendo de suma importância para romper o tédio e o desconforto 

dos alunos, contornando as distrações cotidianas. 

A gameficação vem para estabelecer momentos 

divertidos de aprendizado, com potencial para oferecer ainda 

mais um fortalecimento de vínculos entre o professor e a sua 

turma, promovendo aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades não-cognitivas, como autonomia, raciocínio crítico, 

liderança, facilidade de relacionamento e tolerância.  
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RESUMO: A escola é um dos espaços mais importantes para o 
desenvolvimento e formação humana, influenciando desde 
processos individuais como coletivos. Contudo, a discussão 
sobre gênero e sexualidade é pouco evidenciada, o que permite 
que atitudes homofóbicas não sejam devidamente tratadas. 
Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho discutir como a 
inserção do debate sobre gênero e sexualidade nas escolas 
contribui para o combate a homofobia nesse meio. Adotou-se 
como metodologia a revisão integrativa da literatura, a partir do 
modelo PRISMA para a seleção dos artigos, na base de dados 
SCIELOorg. Adotou-se como critério de inclusão os artigos: dos 
últimos 5 anos, completos e no idioma Português. Sendo 
excluídos aqueles com resumos não compatíveis com a 
temática requerida. Como resultado 8 artigos foram 
considerados elegíveis para leitura na íntegra. Discute-se que 
o debate de gênero e sexualidade nas escolas de forma 
adequada ainda é escasso, apesar de reconhecido como 
essencial para o desenvolvimento infanto-juvenil que se trate 
destas temáticas. A vista que a ausência no cotidiano escolar 
dessas discussões respaldam que práticas homofóbicas sejam 
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contumazes e provoquem danos como a evasão escolar. 
Conclui-se que a partir do debate de gênero e sexualidade nas 
escolas também pode-se trabalhar o combate a homofobia, 
quando atitudes preconceituosas e discriminatórias à pessoas 
LGBT também demonstram a misoginia, sexismo e 
heterossexismo. 
Palavras-chave: Escolas. Homofobia. Perspectiva de Gênero. 
Sexualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Aponta-se, no que tange ao papel da escola para os 

indivíduos que passam por ela, que esta vem a atuar como um 

local em que reflexões diversas mostram-se constantes, 

impactando a vida de todos e todas que nela se inserem, ao ser 

importante espaço para o desenvolvimento e formação 

humana, enquanto influencia tanto por seus processos 

individuais como coletivos, a partir do convívio que se sucede 

rotineiramente (ARAÚJO et al., 2016; KASSAR, 2016). 

Com isso, são nas escolas que se iniciam os primeiros 

círculos sociais conforme se assemelham interesses e 

percepções de igualdade, de modo que aqueles considerados 

diferentes, ou que não se encaixam nos padrões de convívio, 

podem sofrer maiores discriminações, o que vem a afetar o 

desenvolvimento emocional daqueles que são excluídos 

(SEHNEM; SANTOS NETO, 2017).  

Neste sentido, considera-se atualmente que já na escola 

ao serem apresentadas características que distorcem a 

percepção de gênero e sexualidade concebidas socialmente, 

motivam que violências sejam dirigidas a essas pessoas, por 

exemplo, meninos que demonstrem traços femininos, sejam 

alvos mais diretos de violências verbais, podendo chegar à 
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violência física, e que constituem o que vem sendo denominado 

como bullying homofóbico (SILVA; NEGREIROS, 2020), e que 

orbita o conceito da homofobia segundo Rondini, Filho e Toledo 

(2017), como: 

  
“conjunto de práticas, crenças, dogmas, ideologias 

e discursos que visam afastar/excluir/ discriminar 

toda e qualquer manifestação dissidente das 

normas heterossexuais aplicadas seja às práticas 

sexuais, seja ao gênero” (2017, p. 3). 

 

Assim, percebe-se que no âmbito escolar, os 

preconceitos, estereótipos e discriminações se propagam em 

cima da mensagem da “anormalidade”, que quando voltada 

para a diversidade de gênero e sexualidade dentro do ambiente 

escolar, são agravados na medida em que se associa a 

feminilidade para os meninos e a masculinidade para as 

meninas (CATELAN et al., 2019) 

Estima-se, então, que devido ao bullying homofóbico e a 

atitudes discriminatórias dentro do ambiente escolar 

consequências particulares à população LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transgêneros) são desencadeadas, como 

dificuldades de aprendizagem, depressão, ideação e tentativa 

de suicídio (SILVA; NEGREIROS, 2020).  

Ao que entre as pessoas transexuais agravam-se as 

perturbações, como a negação de banheiros de acordo com as 

identidades de gênero, que culminam que a evasão escolar 

entre pessoas LGBT seja elevada, endossando que são 

grandes os desafios para que se proporcione um espaço 

escolar adequado as diversidades (BENTO; XAVIER; SARAT, 

2020; SANTOS; LAGE, 2018). 
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Nesse intuito, é que vem crescendo a percepção quanto 

a relevância da discussão sobre a educação e do ensino que 

envolvam questões de gênero e sexualidade como forma de 

enfrentamento as situações homofóbicas que surgem ainda na 

formação escolar, sendo a escola o espaço considerado como 

decisivo e fundamental para que se construa um pensamento 

crítico e pautado pelo respeito à diversidade de sexualidade e 

gênero, de modo que quando a comunidade escolar reconhece 

como validas todas as formas de ser, converge-se o direito ao 

respeito e cidadania (FEITOSA, 2020). 

Tal que a  escola como espaço de desenvolvimento, 

apesar de ter um foco nas práticas educativas formais, 

inevitavelmente também oferece ao educando uma grande 

gama de fatores psicológicos, sociais e culturais, que afetam o 

desenvolvimento infantil, bem como a família, visto que as fases 

do desenvolvimento dos diversos atores presentes tanto na 

escola, como em casa, provocam mudanças nos papéis da 

criança em desenvolvimento (ALVES; SILVA; ARAÚJO; 

SANTOS; NEGREIROS, 2021). 

Dentre os fatores propiciados pela escola, pode se 

destacar as múltiplas relações interpessoais. Del Prette e Del 

Prette (1998) afirmam que: 

 

“a sala de aula é um ambiente rico em possíveis 

interações sociais. De modo que está nas relações 

entre pares que a criança consegue assimilar a 

necessidade de empatia nas relações, bem como 

desenvolver a sua moral de forma autônoma. 

Aprendendo o que pode ser considerado 

adequado ou inadequado” (1998, p. 32).  

 



GÊNERO, SEXUALIDADE, ESCOLA E HOMOFOBIA: CAMINHOS DE 
DISCUSSÃO EM UMA REVISÃO DA LITERATURA 

348 
 

Assim, é na escola é que poderão ser encontradas 

pessoas diferentes, subjetividades e multiplicidades, o que a 

caracteriza como fator fundamental para a modificação nos 

processos de socialização.  

Ademais, a escola se trata de um ambiente 

multideterminado, de modo que sua conjuntura promove que 

laços afetivos sejam consolidados e estruturados a partir desse 

espaço e com isso permitindo que a criança lide com conflitos, 

experiências e situações que resultam deste meio, facilitando o 

aprendizado de solução de problemas, de maneira junta ou 

separada segundo Alves, Silva, Araújo, Santos e Negreiros 

(2021). 

Nesse sentido, as rápidas mudanças que observamos no 

mundo e o avanço de questões até então eram pouco 

exploradas, ultrapassam os muros das escolas e retomam o 

quanto esta atua na construção da sociedade, de forma que, a 

partir disso é que tratar gênero e sexualidade também deva 

fazer parte da escola quando esta não somente forma, como 

também edifica as pessoas nelas inseridas (BONFIM; 

MESQUITA, 2020). 

Dessarte, que ao envolver gênero, sexualidade e escola, 

têm-se um escopo para que sejam desenvolvidos trabalhos em 

torno dessas temáticas, e com isso possam ser subsidiadas 

discussões embasadas em informações confiáveis e baseadas 

em literatura apropriada, a vista que se sabe que é tema em 

voga socialmente e imersa na polarização político-social que se 

vivencia.   

Diante do exposto, objetiva-se a partir deste trabalho 

reunir dados que possam aprofundar o quanto faz-se urgente e 

relevante debater gênero e sexualidade dentro do ambiente 

escolar para a construção de uma sociedade mais igualitária e 
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equitativa, quando sabe-se que a escola é espaço fornecedor 

de experiências singulares que se propagam ao longo da vida 

daqueles atravessados por ela, servindo não apenas para a 

alfabetização, como também para a resiliência de seus atores. 

Esperando-se apresentar o quanto o debate em torno de 

gênero, sexualidade e escola podem contribuir para a 

diminuição da homofobia nesse espaço. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um trabalho sobretudo qualitativo. A partir da 

revisão da literatura do tipo integrativa dos últimos 5 anos 

visando a análise de pesquisas atuais que possam auxiliar a 

decisão e a melhoria das práticas, possibilitando a síntese do 

estado do conhecimento de um determinado assunto 

(FURTADO; ZAGONEL, 2021). 

Para isso foram utilizados os bancos de dados do 

SCIELOorg, por este abarcar uma grande variedade de artigos 

de periódicos diferentes. Foram utilizados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DECs): Perspectiva de Gênero, 

sexualidade, escolas e homofobia. Combinados ao operador 

boleano AND para a recuperação dos artigos. 

Ainda mais, seguiu-se os critérios do sistema PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis) para revisões de literatura, de modo que os artigos 

passam pelo esquema sequencial de identificação dos artigos, 

triagem, inclusão e elegibilidade (GALVÃO; PANSANI; 

HARRAD, 2015). 

Foram adotados como critérios de identificação e 

inclusão as publicações do tipo: 1) artigos; 2) no idioma 

Português; 3) publicados entre os anos de 2016 e 2021. Logo 
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em seguida, se iniciou o processo de triagem, sendo 

descartados artigos com resumos que não apresentavam 

relação com o objetivo do trabalho, e por fim apenas as 

publicações consideradas elegíveis foram lidas na íntegra, 8 no 

total. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O fluxograma da figura 1 demonstra como ocorreu a 

sistematização de escolha dos artigos com a busca e seleção 

na base de dados, inclusão, triagem e elegibilidade. 
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Figura 1 - Fluxograma da estratégia metodológica de adoção 
dos artigos. 

Fonte: criação dos autores 

 

A Tabela 1 apresenta os artigos com suas características 

de natureza e de identidade, podendo-se depreender que o 

caráter de aprofundar a relação dos temas estão em voga. 
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Tabela 1 – Características dos artigos elegíveis para revisão 
entre 2016 e 2020 

Autores Ano Título 
Tipo 
de 

Artigo 
Objetivos 

Rondini; 
Filho; 
Toledo 

2017 Concepções 
Homofóbicas 
De 
Estudantes 
Do Ensino 
Médio 

Artigo 
Original 

Apresentar dados 
de uma pesquisa 
com estudantes 
sobre a 
homossexualidade. 

Souza; 
Silva; 
Santos 

2017 Representaç
ões De 
Docentes 
Acerca Da 
Diversidade 
Sexual E 
Homofobia 

Artigo 
Original 

Analisar as 
representações 
sociais docentes do 
ensino fundamental 
maior e médio 
acerca da 
diversidade sexual 
e da homofobia. 

Brandão; 
Lopes 

2018 “Não É 
Competência 
Do Professor 
Ser 
Sexólogo” O 
Debate 
Público 
Sobre 
Gênero E 
Sexualidade 
No 
Plano 
Nacional De 
Educação 

Artigo 
Teórico 

Produzir reflexões 
sobre o debate 
público da inclusão 
de temas de 
gênero e 
sexualidade no 
plano nacional de 
educação.  

Ciribelli; 
Rasera 

2019 Construções 
De Sentido 
Sobre A 
Diversidade 

Artigo 
Original 

Apresentar dados 
de uma pesquisa 
na educação 
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Sexual: Outro 
Olhar Para A 
Educação 
Infantil 

infantil sobre a 
diversidade sexual. 

 
Bento; 
Xavier; 
Sarat 

2020 Escola E 
Infância: A 
Transfobia 
Rememorada 

Artigo 
Teórico  

Apresentar 
reflexões sobre 
como a instituição 
escolar atua junto a 
normatização dos 
corpos entre 
aqueles que 
divergem em suas 
performances de 
ser. 

Lima 2020 Educação 
Básica E O 
Acesso De 
Transexuais 
E Travestis À 
Educação 
Superior 

Artigo 
Teórico 

Analisar a literatura 
e as ações voltadas 
para a 
compreensão das 
limitações oriundas 
do ensino básico 
para o progresso 
de pessoas 
transexuais no 
ensino superior. 

Bonfim; 
Mesquita 

2020 “Nunca 
Falaram 
Disso Na 
Escola...”: 
Um Debate 
Com Jovens 
Sobre 
Gênero E 
Diversidade 

Artigo 
Original  

Refletir sobre a 
participação de 
jovens em projetos 
escolares sobre 
questões de 
gênero e 
sexualidade. 

Almeida;
Soares 

2021 Narrativas De 
Mulheres 
Lésbicas 
Sobre As 
Vivências No 
Cotidiano E 

Artigo 
Original 

Analisar os 
discursos de 
mulheres lésbicas 
sobre seus tempos 
escolares. 
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Fonte: criação dos autores 

 

No que tange a literatura encontrada, entre os oito artigos 

lidos na integra, pode-se verificar que são endossadas as 

discussões propostas anteriormente quanto ao ambiente 

escolar ainda ser permeado pela homofobia.  

Ao passo que seja de forma implícita ou explícita, ou por 

ações com bullying, percebe-se que aqueles que fogem aos 

padrões socialmente estabelecidos para o que se considera 

masculino e/ou feminino são os alvos principais de atitudes 

homofóbicas, principalmente oriundas dos outros discentes, 

mas também de docentes, como trazem os estudos de Souza, 

Silva e Santos (2017), Rondini, Filho e Toledo (2017), Bento, 

Xavier e Sarat, 2020 e Almeida e Soares (2021). 

Nesse sentido, estes estudos evidenciam que a 

homofobia, e em conjunto a transfobia, revelam preconceitos de 

sexualidade e gênero no ambiente escolar que apontam para 

as representações de mecanismos da heteronormatividade, 

sexismo, heterossexismo, misoginia e machismo.  

De modo que a escola reflete entre seus atores que os 

padrões de gênero e sexualidade garantem que aqueles que 

neles se enquadram sintam-se em maior liberdade de 

expressão, enquanto aqueles que fogem a essa 

hetonormatividade são colocados de imediato na condição de 

escárnio, naturalizando-se essas práticas de forma consensual.   

Outrossim, é que defende-se que está na formação de 

docentes e discentes para a compreensão da diversidade como 

sendo próprias da condição humana, que deve-se evoluir para 

um ambiente escolar mais acolhedor e com isso possa se 

No Período 
Escolar 
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combater a homofobia na escola (SOUZA; SILVA; SANTOS, 

2017).  

Ao passo que em serem ofertados conhecimentos 

durante e de forma continuada aos educadores, estes possam 

traçar estratégias pedagógicas que contribuam para a 

problematização e a desconstrução de violências no âmbito 

escolar de forma universalizada ao considerar que a escola é 

de todos e todas, e com isso garantir a inclusão e permanência 

de alunos diversos, como os/as alunos/as transexuais, que são 

os que mais evadem das escolas e poucos alcancem o ensino 

superior (LIMA, 2020). 

Bem como, o currículo escolar surge como empecilho 

para facilitar as discussões, ao concentrarem-se apenas nos 

aspectos biológicos e assim fomentarem a discriminação ao 

não avançarem quanto ao debate de gênero e sexualidade nas 

escolas.  

Isso ocorre quando apesar de ser um aporte teórico que 

deveria abarcar a completude de questões de gênero e 

sexualidade na escola como previsto no PCN, entretanto, 

observa-se nas práticas educativas que a sexualidade seja 

ventilada apenas nas ciências biológicas e restrita aos 

conceitos anatômicos, fisiológicos, gravidez e doenças.  

Como discute-se nos estudos de Almeida e Soares 

(2021), Bonfim e Mesquita, 2020 e Brandão e Lopes (2018) 

sobre a falta de uma educação que promova igualdades, ao não 

avistarem as identidades de gênero e a orientação sexual como 

também fundamentais para a compreensão do ser humano, 

restringindo-se a uma visão essencialista, normativa e 

determinista. 

Ainda assim, a escola não reduz-se apenas ao atraso 

quanto as discussões de gênero e sexualidade, podendo 
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ressurgir também como potência para que se descontrua essas 

amarras como demonstram em seu estudo Ciribelli e Rasera 

(2019). Aqui os autores demonstram que está na capacidade 

lúdica e interativa das crianças em conceber novas imagens 

mentais, que abre-se espaço para que temas diversos possam 

ser discutidos na escola.  

Inclusive podendo-se desenvolver processos de 

aprendizagem sobre sexualidade e o gênero, a partir de ações 

que envolvam crianças, educadores e os pais em brincadeiras 

e intervenções pedagógicas, quando sabe-se que as crianças 

resgatam do seu cotidiano saberes que se canalizados para 

maior compreensão sobre diferenças ampliam sua aceitação à 

diversidade. 

 Nesse intuito, corrobora-se que está nas relações 

dinâmicas e processuais advindas da escola, por meio de 

trocas constantes, que se criam condições para o 

desenvolvimento. Desse modo torna-se necessário aprofundar 

e analisar a correlação, entre ambiente e sujeito e as 

implicações na vida e saúde dos envolvidos nestes espaços 

(ALVES; ARAÚJO; ARAÚJO, 2021).  

Percebe-se, então, que a escola mostra-se um local em 

que ao provocar reflexões diversas, empreende em seus atores 

um impacto que perpassa a vida, sendo importante espaço de 

desenvolvimento e formador humano ao aprofundar processos 

tanto individuais, como coletivos, de aprendizagem e convívio 

(Kassar, 2016; Araújo et al., 2016). 

Com isso a escola não apenas desenvolve competências 

cognitivas, mas produz aprendizados que afetam os 

sentimentos e emoções daqueles que estão ali inseridos. Existe 

então um conceito, o apego ao lugar, que explica essa relação 

entre o ambiente e a pessoa, de forma que há um elo emocional 
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que se consolida nos ambientes físicos (ALVES; SILVA; 

ARAÚJO; SANTOS; NEGREIROS, 2021).  

Desse modo, é posto na literatura que laços afetivos são 

mais duradouros quando há algum grau de relação entre 

pessoa e ambiente, e estes são estabelecidos pela importância 

singular dada aos espaços, que mesclam sensações desejosas 

de aproximação e de tristeza por separação (ALVES; ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2021).  

Assim, a escola exemplifica como um local em que as 

relações afetivas ocorrem sobremaneira pois estando presente 

na comunidade, exerce influência sobre estes, que podem, ou 

não, ter uma representação de apreço ou desgosto. 

Tal como dizem Araújo et al. (2016) que está no apego 

ao lugar que se estabelece três dimensões, que podem ser 

consideradas ao perpassarem as relações entre a escola e as 

pessoas, sendo elas: 

  

(a) a dimensão funcional que envolve os 

elementos contidos em certo espaço, à qual 

estimula ou inibe os movimentos e gestos 

realizados neste local; (b) a dimensão simbólica 

que diz respeito à cultura de cada indivíduo 

interferindo nas suas relações pessoa-ambiente e 

no modo como cada um reage frente às diversas 

situações; e (c) a dimensão relacional que se 

refere às relações de uma forma dinamizada entre 

a sociedade e o ambiente ao qual a pessoa 

pertence. 

 

O ambiente escolar, portanto, para os autores 

supracitados, é mais que estrutura física, em que entender as 

relações afetivas, a instituição escolar e a aprendizagem dos 

alunos auxiliam a compreender e explicar atitudes, 
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autenticidades, fracassos, sucessos, ideias, objetivos, 

potencialidades e limitações que implicam que se pense em 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional. 

Todavia, que também associa-se à escola como um dos 

espaços de sociabilidade que favorecem o desenvolvimento de 

resiliência, quando: I) possui grupos distintos; II) É uma das 

primeiras aberturas para o crescimento humano e 

desenvolviemnto de valores (ALVES; ARAÚJO; ARAÚJO, 

2021).  

Com isso, ao se entrelaçarem esses aspectos 

relacionados à escola, percebe-se que estabelecer um debate 

que envolva gênero e sexualidade na escola, a temática não se 

esvazia em momento algum, cabendo apenas esforços para 

que desenvolvam-se a partir dessas discussões como tornar o 

ambiente escolar menos agressivo aqueles dissidentes da 

heteronormatividade.  

De modo que a homofobia como uma imagem clara 

dessas disparidades, seja entre os próprios discentes, docentes 

ou de forma institucionalizada, tornar-se uma questão 

emergente enquanto traz prejuízos aqules existentes, porém 

silenciados. 
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CONCLUSÕES  

 

Objetivou-se com esse trabalho desenvolvido a partir da 

revisão integrativa da literatura, tratar sobre como o debate de 

gênero e sexualidade na escola contribuiu para que se discuta 

em conjunto a homofobia no âmbito escolar.  

Pode se identificar, que existem barreiras que impedem 

que avancem dentro dos espaços educativos a discussão de 

gênero e sexualidade como expressões da condição humana, 

sendo deturpadas como ameaças ao status quo da norma 

hétero-cis-normativa.   

Com isso, a homofobia, o bullying homofóbico, e outras 

formas de violência às pessoas e/ou performances de ser 

associadas a população LGBT são naturalizados nas escolas, 

não sendo retratadas de forma efetiva com ações voltadas para 

o combate a homofobia nesses espaços, tendo como 

resultantes principalmente a evasão escolar, daqueles que 

sofrem os ataques. 

Destarte, denota-se que a partir do debate em torno de 

temáticas de gênero e sexualidade nas escolas também pode-

se trabalhar o combate a homofobia, quando atitudes 

preconceituosas e discriminatórias à pessoas LGBT também 

demonstram a misoginia, sexismo e heterossexismo.  

Portanto, é urgente que essas discussões estejam 

postas como primordiais para que a escola seja de fato espaço 

de construção de saberes e inclusão daqueles que passam por 

ela, de modo que apesar de marcos regulatórios que demarcam 

que o respeito à diversidade devem ser princípios norteadores 

da educação brasileira, ainda é necessário reafirmar, e 

ademais, conquistar a escola para todos e todas. 
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RESUMO: O ingresso à universidade proporciona vivências 
enriquecedoras aos discentes, apesar das dificuldades 
inerentes ao processo. A realidade do ensino remoto 
emergencial enalteceu as dificuldades e também proporcionou 
o uso de novas metodologias de ensino que contribuem para o 
processo de ensino aprendizagem. O trabalho tem como 
objetivo relatar a experiência vivenciada em um projeto de 
monitoria com o uso de recursos audiovisuais e metodologias 
ativas na realidade do ensino superior, no curso de graduação 
em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
no campus FACISA. As atividades desenvolvidas no projeto de 
monitoria englobaram o uso de metodologias ativas e recursos 
audiovisuais pelos monitores e discentes como instrumentos 
facilitadores da aprendizagem, dentro da temática do Guia 
Alimentar para a população brasileira, bem como do uso da 
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discussão ativa em pequenos e grandes grupos para a 
construção do conhecimento. Verificou-se que as metodologias 
ativas são alternativas viáveis para dinamizar o processo de 
ensino-aprendizagem além de demonstrar as fragilidades e os 
pontos positivos através da construção dos produtos finais, 
considerando a realidade vivenciada. Evidencia-se a 
necessidade de previsão de alguns fatores interferentes da 
atividade para o atendimento satisfatório da proposta realizada. 
Por fim, afirma-se a importância das estratégias utilizadas no 
processo de formação discente, bem como na vivência da 
monitoria acadêmica.  
Palavras-chave: Monitoria. Metodologias ativas. Recursos 
audiovisuais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço universitário além de permitir a socialização de 

saberes, vivências e sonhos, enriquece o processo de 

construção do aprendizado com grande pluralidade. Umas das 

estratégias de apoio ao ensino, presentes em várias instituições 

educacionais é o projeto de monitoria, que permite ao monitor, 

explorar as primeiras experiências no exercício da docência, 

intensificando a interação entre os discentes e docentes 

envolvidos de modo a aperfeiçoar o conhecimento técnico-

científico (ARAÚJO; FERREIRA; FERREIRA, 2020). 

É possível que os discentes ingressantes de diversos 

cursos de graduação apresentem dificuldades de adequação às 

novas metodologias e aprendizagens. Com isso, a fim de 

minimizar os obstáculos deste percurso, os programas de 

monitoria possibilitam um auxílio para esses estudantes através 

de estratégias pedagógicas contribuindo com o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas fortalecendo o 
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desenvolvimento da aprendizagem através da construção 

interativa do conhecimento (SOUSA, et al. 2021).  

Diante do cenário atípico de pandemia causada pela 

COVID-19, que culminou na suspensão da realização de aulas 

e demais encontros presenciais nas instituições de ensino, 

houve a implementação de sistemas digitais como proposta de 

ferramentas alternativas no plano pedagógico nas 

universidades (GUSSO, et al. 2020). Nessa perspectiva de 

adaptação, o processo de ensino e aprendizagem torna-se mais 

dinâmico e atrativo com a utilização de recursos audiovisuais, 

estimulando a reflexão sobre os conteúdos estudados 

sobretudo, na produção de materiais pelos alunos, que por sua 

vez, possibilita o estímulo da criatividade e da prática de 

habilidades (SILVA; GHIDINI, 2020). 

Sendo assim, por se tratar de recursos que estão em 

constante inovação, as tecnologias de informação e 

comunicação são atraentes no espaço acadêmico em virtude 

da facilidade no processo de troca de conhecimentos e 

vivências. Destaca-se ainda a capacidade de construir um 

ambiente motivador sem limitações de culturas, que propicia 

aos alunos interação social, reflexões, e sobretudo, um olhar 

horizontal englobando as variáveis percepções no 

desenvolvimento pessoal e profissional (MENEZES; MOTA, 

2018). 

Por tudo o que foi descrito, optou-se por trabalhar com 

um instrumento que abordasse um tema favorável à diversidade 

cultural, assim como reflexões sobre contextos sociais. Desta 

maneira verificou-se que o Guia Alimentar para a População 

Brasileira (2014) poderia ser esse instrumento, já que apresenta 

importantes pontos ligados ao contexto proposto. Além disso, o 
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documento é de fundamental conhecimento para os 

graduandos de nutrição, por se tratar de uma ferramenta 

intrínseca do respectivo curso. Apesar de ser destinado à 

população, é imprescindível que os profissionais da área 

possuam entendimento acerca do material, para que seja 

possível promover informações seguras sobre qualidade 

nutricional e promoção à saúde. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência 

vivenciada em um projeto de monitoria acadêmica virtual, com 

o uso de metodologias ativas e recursos audiovisuais no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos graduandos de 

nutrição, na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA), campus da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN).  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, das atividades realizadas no projeto de monitoria 

intitulado ‘’Monitoria virtual em introdução à nutrição e ao 

exercício profissional e técnica dietética: utilização de 

metodologias ativas para construir conhecimentos e socializar 

saberes’’, que visa propor atividades para o desenvolvimento 

da disciplina de Introdução à Nutrição e ao Exercício 

Profissional, ofertada no primeiro semestre do curso de 

graduação em Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde do 
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Trairi (FACISA), campus da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

 Participam do projeto de monitoria três discentes do 

curso de graduação em nutrição, os quais são coordenados por 

uma docente efetiva e uma técnica de laboratório do respectivo 

curso, todos vinculados à instituição citada. No período letivo de 

2021.1, a disciplina foi ofertada, pela segunda vez, de forma 

remota, considerando a realidade epidemiológica sanitária 

instalada, com a participação de 40 alunos.  

Para a elaboração das atividades do projeto foi 

imprescindível considerar o fato de que os alunos eram do 

primeiro período do curso e estavam vivenciando o primeiro 

contato com a realidade do ensino superior. Com isso, foi 

preciso ter cautela na elaboração e proposição das atividades. 

Por outro lado, foi de suma importância que as propostas 

provocassem a autonomia dos alunos na construção do 

conhecimento, bem como o interesse pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias no decorrer da 

graduação.  

Considerando esses aspectos, foi de extrema 

importância a ocorrência de um planejamento detalhado da 

disciplina, de modo a prever e discutir as ideias e proposições. 

Para tanto, no período que antecedeu o início do semestre 

letivo, o grupo envolvido na condução da disciplina, sob 

coordenação da professora, realizou reuniões periódicas de 

planejamento e discussão dos conteúdos e atividades a serem 

realizadas, com vista a organizar e prever em tempo hábil todas 

as questões que envolvessem o andamento de um componente 

curricular.  
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  De modo semelhante e frequente, todas as atividades do 

projeto de monitoria passam por etapas de planejamento, 

construção, avaliação e execução (Figura 1), as quais são 

imprescindíveis para a ocorrência satisfatória do que se propõe. 

Inicialmente, realizou-se uma reunião entre o grupo integrante 

do projeto de monitoria, na qual, a professora coordenadora 

solicitou a elaboração de uma atividade de fechamento para a 

disciplina, que englobasse o estudo do ‘’Guia Alimentar para a 

população brasileira’’, com prazo de entrega e retorno para 

avaliação definidos. A partir disso, os discentes monitores 

construíram a proposta da atividade, a qual foi aprovada pelo 

grupo, sendo posteriormente apresentada aos discentes e 

executada. 

 

Figura 1. Ilustração da elaboração de proposta de atividade – 
Projeto ‘’Monitoria virtual em introdução à nutrição e ao 
exercício profissional e técnica dietética: utilização de 
metodologias ativas para construir conhecimentos e socializar 
saberes’’/2021 

 
Fonte: Autoria própria. 2021. 

 

   Com base na ideia proposta em um momento anterior, 

durante a oferta da mesma disciplina no período de 2020.1, 
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visualizou-se de forma positiva a utilização de material 

audiovisual no processo de ensino aprendizagem. Na 

oportunidade, foram apresentados vídeos produzidos pelos 

monitores para utilização dos alunos como material norteador 

da elaboração de atividades. Em um momento posterior, foram 

aplicados questionários de avaliação da satisfação do uso 

dessa ferramenta como metodologia de ensino. A experiência 

obteve um resultado positivo pela avaliação dos alunos, os 

quais afirmaram, em maioria, que o material foi útil no processo.  

  A partir da primeira experiência (2020.1), realizou-se a 

proposição da atividade permanecendo no uso da utilização de 

recursos audiovisuais e uso de metodologias ativas de 

aprendizado. Desta vez, apresentou-se a inovação da produção 

de materiais audiovisuais não só pelos monitores, mas também 

pelos discentes da disciplina, como forma de estimular as 

habilidades tecnológicas inerentes à realidade do ensino 

remoto emergencial, bem como a fixação do conteúdo proposto 

pela elaboração ativa de material com a aplicação do 

conhecimento adquirido.  

  Os monitores elaboraram um vídeo de doze minutos, 

utilizando a plataforma Google meet e, como base, a 

apresentação do documento do Guia Alimentar para a 

população brasileira do ano de 2014, que diz respeito à versão 

mais recente do documento. Durante o vídeo, foram 

apresentados os 10 passos para uma alimentação saudável 

proposto pelo material, bem como orientações para a produção 

da atividade.  

  A professora coordenadora da disciplina elaborou um 

roteiro escrito, apresentando o objetivo da atividade, a 

metodologia de elaboração, prazos importantes e informações 
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adicionais que auxiliassem os alunos durante a confecção do 

trabalho, de modo a contribuir com o processo de construção e 

firmar as condições propostas para a atividade. Com isso, a 

atividade seguiu. A figura 2 apresenta em ordem cronológica, 

as etapas de realização da atividade. 

Etapa 1 - Apresentação do Guia Alimentar para a 

População Brasileira: foi disponibilizado o vídeo introdutório 

elaborado pelos monitores sobre os dez passos para uma 

alimentação saudável, presente na versão mais atual do Guia 

Alimentar para a população brasileira (2014) de forma a tornar 

o conteúdo abordado no Guia mais acessível, buscando a 

facilitação da aprendizagem. 

Etapa 2 - Explorando o Guia Alimentar para a População 

Brasileira: nessa etapa os estudantes se dividiram em grupos e 

foi disponibilizado na plataforma SIGAA, o Guia Alimentar para 

a população Brasileira para que os alunos pudessem fazer a 

leitura do material, bem como o vídeo produzido na Etapa 1, 

além do roteiro elaborado com a finalidade de orientar aos 

discentes quanto a produção de vídeos sobre o conteúdo 

presente no referido guia. 

Etapa 3 - Construção do conhecimento: foram realizados 

três encontros virtuais entre os monitores e os alunos, 

permitindo a aprendizagem através do esclarecimento de 

dúvidas, discussões sobre os assuntos e estruturação de 

propostas para elaboração dos vídeos. Durante os encontros, 

incentivou-se aos discentes que buscassem realizar a leitura do 

Guia alimentar na íntegra, para que se apropriassem dos 

conteúdos, através da leitura e de reflexões, de modo a 

internalizar esses conhecimentos. Nessa etapa os alunos 

puderam se reunir em seus respectivos grupos, permitindo uma 
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aprendizagem com o outro, praticando discussões, que 

posteriormente foram apresentadas no momento de encontro 

da monitoria virtual para ampliar a discussão do assunto e 

melhorar as propostas. Pretendeu-se com essa estratégia 

desenvolver as competências de associação e 

desenvolvimento de ideias, trabalho em equipe, reflexão e 

tomada de decisão.  

Etapa 4 - Aplicando o conhecimento: concomitante à 

etapa 3, os discentes foram estimulados a elaborarem como 

produto final vídeos educativos, utilizando linguagem simples, 

lúdica e acessível contendo os 10 passos para uma 

alimentação saudável apresentados pelo Guia alimentar, para 

que pudessem aplicar os conhecimentos construídos, 

vivenciando a transformação do saber, além de desenvolver 

habilidades comunicativas e educacionais.  

Como resultado da atividade, os alunos entregaram 

vídeos educativos, os quais apresentaram o conteúdo proposto 

utilizando animações e narrações feitas por eles mesmos. Os 

vídeos continham duração de até oito minutos, e deveria 

apresentar uma linguagem simplificada, pois o objetivo seria 

levar à população os dez passos para uma alimentação 

saudável.  
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Figura 2. Síntese das etapas de realização da atividade - 
Projeto ‘’Monitoria virtual em introdução à nutrição e ao 
exercício profissional e técnica dietética: utilização de 
metodologias ativas para construir conhecimentos e socializar 
saberes’’/2021

 
Fonte: Autoria própria. 2021. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

   

  A experiência de construir e repassar conhecimento pela 

utilização de materiais audiovisuais configurou-se de extrema 

importância no processo de ensino aprendizagem, 

considerando a facilitação da construção do conhecimento, 

bem como a aquisição de competências e habilidades relativas 

à comunicação, pois, como apresenta Prado (2021), os 

recursos audiovisuais podem ser utilizados como ferramenta 

estimulante da aquisição de conhecimento.  

  É válido ressaltar que na atuação dos profissionais 

nutricionistas é de suma importância que sejam capazes de 
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implementar práticas educativas que promovam, de forma 

crítica, reflexiva e dialógica, a transformação da realidade 

(VIEIRA et. al, 2021). Desse modo, verifica-se a importância da 

aquisição destas habilidades e competências no processo de 

formação, possibilitando a utilização na prática profissional.  

  O uso de metodologias ativas no processo de ensino e 

aprendizagem proporciona ao aluno interagir como sujeito ativo 

desse processo. Um estudo realizado por Paiva et. al (2016) 

apresentou como benefícios do uso dessa estratégia, o 

desenvolvimento da autonomia do discente, bem como o 

estímulo ao trabalho em equipe. Considerando a atividade 

proposta, com enfoque no plano detalhado, evidencia-se a 

tentativa de obtenção destes benefícios no processo de 

formação dos discentes.  

O incentivo em revisitar o Guia Alimentar para a 

população brasileira (2014) e correlacionar os temas abordados 

com outras vivências dos monitores, de forma a melhor 

apresentar esse compilado de informações para os discentes 

da disciplina foi fundamental para a apresentação do conteúdo 

de forma simples e objetiva, fazendo relação com situações 

práticas de forma a facilitar a compreensão do assunto. 

No início do processo de construção da atividade, os 

discentes demonstraram uma certa resistência em aceitar a 

atividade e evidenciaram insegurança no formato proposto, 

como o receio em produzir os vídeos, a dificuldade de abordar 

o conteúdo em um curto período de tempo e aspectos relativos 

à avaliação.  

Considerando que o uso de metodologias ativas, na qual 

o discente se apresenta como peça fundamental na construção 

do conhecimento, é uma abordagem relativamente nova no 
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ensino, pode-se encarar de forma compreensível o 

estranhamento dos estudantes. Porém, é preciso encorajá-los 

no processo, isso porque, com base no que afirma Mota e Rosa 

(2018), as metodologias ativas surgem na tentativa de tornar o 

aluno protagonista do aprendizado, bem como instigar perfis 

comunicativos e investigadores. De fato, a aquisição dessas 

habilidades é de extrema importância na formação profissional.  

Mesmo se tratando da atividade de culminância da 

disciplina, foi possível perceber, durante o processo, que os 

estudantes mostraram pouca participação ativa durante os 

encontros das monitorias virtuais, o que se tornou um aspecto 

preocupante no decorrer da execução. Diesel; Martins e 

Rehfeldt (2018) apresentam que um dos fatores que contribuem 

veementemente para a aprendizagem significativa é a 

predisposição do discente em adquirir conhecimento.  

 Dessa forma, foi oportuno que os monitores 

levantassem pontos de discussão com o conteúdo abordado, 

buscando uma maior participação dos estudantes no debate 

quando se sentissem mais seguros para expressar seus 

conhecimentos e suas opiniões ou que presenciassem a 

discussão que os monitores realizavam sobre os tópicos do 

assunto, de modo a estimular essa predisposição ao 

aprendizado.  

Além disso, havia sempre o estímulo à exposição de 

dúvidas a respeito dos conteúdos para que os alunos 

colocassem as suas dificuldades e para que elas entrassem 

enquanto temas dessas discussões de forma a oportunizar um 

debate sobre as dificuldades, permitindo novas reflexões sobre 

o assunto. De modo semelhante, com o que teoriza Lavoura e 

Martins (2017) sobre a dialética do ensino e da aprendizagem, 
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afirmando que há uma necessidade de movimentar ou dialetizar 

o processo de ensino e aprendizagem de maneira orientada, 

ocorreu a tentativa de conduzir as discussões.  

Foi estimulado que os alunos planejassem os materiais 

pensando em um público diversificado e que muitas vezes não 

possui instrução, levantando a reflexão de que, embora os Guia 

alimentares para a população brasileira sejam uma referência 

base e de grande importância nos cursos de nutrição, ainda são 

pouco difundidos para a comunidade que representa esse 

público caracterizado pela diversidade. 

Os produtos finais evidenciaram a inibição dos alunos em 

aparecer nas criações audiovisuais, onde utilizaram de recursos 

pessoais, como a seleção dos conteúdos e da oralidade e 

recursos audiovisuais diversos partindo desde apresentações 

dinâmicas onde os participantes apareciam enquanto 

personagens de uma história e o contato se dava através do 

assunto, até a utilização de recursos mais simples com texto e 

imagens sobre o conteúdo, acompanhados da exposição oral. 

Considerou-se que o fato de não conseguir visualizar os 

discentes nesse produto final foi um ponto que dificultou a 

avaliação, pois a linguagem se dá de várias formas, sendo 

assim, considerou-se que conseguir ver os estudantes 

explicando sobre a temática possibilitaria uma melhor 

avaliação, pois seria possível compreender outros aspectos de 

linguagem não oral, através de gestos e da postura que 

elucidassem suas ideias. 

Apesar de a realidade do ensino remoto emergencial 

estar instalada e não se tratar mais de um aspecto tão recente, 

é inegável a necessidade de considerar as dificuldades e as 

questões impossibilitantes inerentes a esse método, pois 
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reverberam diretamente no processo de ensino aprendizagem, 

de modo a trazer desafios tanto para os docentes, quanto para 

os monitores e discentes. Sendo assim, há uma necessidade 

constante de buscar alternativas que venham a minimizar essas 

questões.  

Além disso, é importante ressaltar que, atualmente, os 

discentes ingressantes chegam à realidade do ensino superior 

de forma associada à realidade do ensino remoto emergencial, 

fazendo com que estas sejam duas dificuldades unidas e 

emergentes, o que pode sobressair-se de forma negativa no 

processo de aprendizagem. Outro ponto a ser considerado é 

que os estudantes, na maioria das vezes, pelos aspectos 

elencados anteriormente, não possuem conhecimentos prévios 

para desenvolverem algumas atividades que podem requerer a 

utilização de uma bagagem minimamente existente.  

 Sendo assim, como forma de minimizar estas questões, 

sugere-se a possibilidade de elencar que, em um dos encontros 

de monitoria no período da construção, poderia ser pautado na 

elaboração de vídeos, pois, embora alguns estudantes tenham 

sido capazes de selecionar informações importantes e 

apresentar uma boa organização da fala, a elaboração final de 

alguns vídeos carecia de alguns ajustes, de modo a melhorar a 

qualidade da comunicação. 

Outra proposta que poderia contribuir com esse processo 

criativo seria a apresentação prévia dos vídeos produzidos 

pelos grupos para os monitores, de forma que as considerações 

pudessem ser pautadas em pontos positivos e negativos de 

cada material elaborado, com o intuito de compartilhar saberes 

e contribuir para que os alunos conseguissem fazer ajustes 

necessários de forma a apresentarem uma comunicação mais 
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assertiva no produto final.  Essas sugestões poderiam gerar 

melhores produtos, tornando esses materiais mais primorosos 

e com maior capacidade de publicação em ambientes virtuais, 

estando mais acessíveis a outras pessoas, utilizando-os como 

instrumentos educativos.  

Alvarenga et. al (2019) afirmam que a educação em 

saúde se configura como um dos principais instrumentos de 

redução da ocorrência de doenças, sendo uma importante 

ferramenta dos profissionais de saúde. Considerando esse 

aspecto, pode-se enfatizar que a qualidade do conteúdo 

produzido determinaria o aproveitamento dos vídeos 

informativos, tendo em vista que abordam questões de grande 

relevância a nível de população, englobando o conhecimento 

de fontes confiáveis a respeito da alimentação e nutrição.  

Por outro lado, considera-se que a atividade 

proporcionou a aquisição de habilidades importantes pelos 

alunos para que fossem capazes de aprender e realizar a 

tradução do conhecimento de forma dinâmica, considerando os 

aspectos inerentes à atividade, como leitura, capacidade de 

síntese e seleção de conteúdo, organização de materiais, 

gerenciamento de tempo, discussão em grupos menores e 

maiores, busca ativa de conhecimentos complementares, 

solucionar dúvidas através de discussões, aprendizagem 

através de metodologias ativas e melhor capacidade de 

comunicação. 

A aquisição desses conhecimentos se tornou muito 

importante para os discentes recém ingressantes na 

universidade, pois, somados aos conhecimentos que já 

possuem e que irão adquirir ao longo da graduação, desperta 

para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, 
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oportunizando, em um momento futuro, a reprodução dos 

conhecimentos para a comunidade. 

No que se diz respeito aos monitores, é importante 

ressaltar a relevância da experiência enquanto aprendiz no 

momento em que ensina, considerando as vivências relativas 

ao processo de ensino-aprendizagem, englobando aspectos 

como a exposição aos desafios, que estimulam o planejamento, 

organização, liderança, atividades em equipe e as situações de 

tomada de decisão (COSTA et. al, 2021). Desse modo, 

enfatiza-se que os projetos de monitoria são capazes de 

aprimorar habilidades importantes no processo formativo, 

proporcionando vivências particulares da formação docente 

ainda durante a graduação. 

 

CONCLUSÕES 

  

O trabalho desenvolvido englobou a aplicação de 

metodologias ativas e a utilização dos recursos audiovisuais no 

processo de ensino-aprendizagem, dentro da temática do Guia 

Alimentar para a população brasileira, e a utilização de 

discussões ativas para a construção do conhecimento conjunto.  

A utilização dessas metodologias é uma alternativa 

viável nos cursos de graduação de forma a dinamizar o 

processo de aprendizagem, sendo necessária a previsão das 

fragilidades durante todo o processo de desenvolvimento 

dessas atividades na tentativa de identificar e suprir as 

demandas dos estudantes, buscando o atingimento satisfatório 

da proposta.  

Desta forma, a monitoria acadêmica é um espaço de 

construção do conhecimento que facilita a inovação no 
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processo de ensino-aprendizagem, idealizando e contribuindo 

para a execução de atividades que necessitam do 

desenvolvimento de múltiplas habilidades importantes e 

inerentes à prática educativa e profissional. 
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RESUMO: Com a pandemia do coronavírus que causou o 
isolamento social, as aulas passaram a ser de forma remota, 
onde docentes e discentes viram-se obrigados a mudar toda a 
sua rotina e adaptar-se ao uso das tecnologias digitais que se 
tornaram o novo ambiente de estudo. No que diz respeito ao 
ensino e aprendizagem de Química, tornou-se ainda mais 
desafiador por possuir conteúdos considerados de difícil 
compreensão. Nesse cenário, essa pesquisa teve como 
objetivo investigar os desafios enfrentados no processo de 
ensino e aprendizagem por docentes e discentes, do curso de 
Química da Universidade Federal de Campina Grande nas 
aulas remotas. Para isso, foi realizada uma pesquisa utilizando 
uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório 
empregando dois questionários destinados aos docentes e 
discentes, elaborados no formulário Google. A partir dos dados 
obtidos pode-se constatar que apesar dos professores terem 
relatado ter alguma experiência com o ensino remoto, muitos 
alunos relataram que o uso das metodologias usadas pelos 
docentes, muitas vezes, deixaram a desejar. Contudo, são 
necessários mais estudos no que diz respeito ao uso de 
tecnologias digitais e de como os alunos atraem-se por elas, 
como também averiguar de que modo elas devem estar 
interligadas com a metodologia de ensino do professor. 
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Palavras-chave: Covid-19. Ensino Remoto. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A propagação do novo coronavírus que deu início a 

pandemia e acarretou o isolamento social, fez com que grande 

parte das instituições de ensino fechasse as suas portas e 

assim as aulas presenciais deram lugar às aulas remotas. 

Contudo, graças a tecnologia, as atividades não pararam, o que 

acabou por reduzir as consequências que o isolamento social 

poderia trazer para a vida das pessoas. 

As tecnologias tornaram-se uma grande aliada no ensino 

e aprendizagem por possibilitar que professores trabalhassem 

e se comunicassem com seus alunos sem ter que sair de casa. 

Apesar da grande variedade de tecnologia disponível para o 

ensino remoto muitos têm sido os desafios enfrentados para 

aprender e adaptar-se a essa nova modalidade de ensino. 

Segundo Castaman e Rodrigues (2020), os desafios 

pedagógicos têm sido diversos, os docentes precisaram por 

força da urgência, em um curto espaço de tempo, 

reaprender/refazer sua forma de acesso aos estudantes, 

encaminhar atividades e acompanhar de modo mais individual 

a trajetória de cada um. Sabe-se que muitos alunos não têm 

acesso a todas essas tecnologias e também estão aprendendo 

a conviver com essa nova modalidade de ensino. De acordo 

com Duarte e Medeiros (2020), o isolamento social tornou ainda 

mais evidente a desigualdade social, em que vários discentes 

não possuem acesso à internet ou até a dispositivos. 

Entretanto, existem aqueles que têm acesso, mas não têm o 

costume de fazer uso dessas tecnologias como meio de estudo. 
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As aulas remotas tornaram-se a nova realidade das 

instituições. Apesar de muitas escolas estarem funcionando de 

forma semipresencial, a maioria ainda opta por aulas remotas 

por ser a melhor forma de controlar a propagação do vírus. 

Moreira e Schlemmer (2020) definem que ensino remoto é uma 

modalidade de ensino ou aula, que pressupõe o distanciamento 

geográfico de professores e estudantes. Ainda de acordo com 

os autores, em algumas versões, o ensino remoto ou aula 

remota assemelha-se ao ensino a distância do século passado, 

realizado por correio, rádio ou TV. A adequação a essas novas 

metodologias e ao uso das tecnologias digitais, tanto por 

professores quanto por alunos, tornou-se um grande desafio. 

De acordo com Feitosa et al. (2020), as tecnologias são aliadas 

ao processo de ensino e aprendizagem, mas deve-se destacar 

as dificuldades e desafios enfrentados pelos envolvidos. 

Na química são muitos os problemas que surgem na 

compreensão dos conteúdos. Para facilitar o seu entendimento 

os professores usam de diversos artifícios. Um desses artifícios 

são as aulas experimentais que ajudam na compreensão de 

muitos conteúdos, mas no momento de isolamento os 

professores precisaram criar novas estratégias de ensino para 

estimular o interesse dos alunos para que os mesmos 

pudessem ir desenvolvendo a capacidade de raciocinar 

logicamente, observar, redigir com clareza, experimentar e 

buscar explicações sobre o que se vê e o que se lê, para 

compreender e refletir sobre os fatos do cotidiano 

(CLEMENTINA, 2011). 

Existem muitos recursos didáticos que fazem com que as 

aulas de química tornem-se mais atrativas e é necessário que 

os docentes façam uso dessas formas de ensino para que o 

ensino de química não seja apenas algo abstrato e sem 
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nenhum significado fazendo com que os discentes percam o 

interesse nas suas aulas. O uso de recursos didáticos atrai os 

olhares dos alunos, mas também promove a dinamização das 

aulas (MELO et al., 2019). 

Nas palavras de Lorenzo (2013), o desafio para os 

educadores é a incorporação dos recursos da internet em redes 

sociais com a finalidade de beneficiar o processo de ensino e 

aprendizagem. Desse modo, a proposta deste trabalho é 

mostrar os desafios do ensino e aprendizagem enfrentados por 

docentes e discentes, do curso de química da UFCG, campus 

de Cuité-PB, em aulas remotas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica para 

fins de entendimento do tema proposto para que pudéssemos 

entender quais estratégias de ensino estão sendo utilizadas por 

docentes e discentes em meio as aulas remotas que deram 

lugar as aulas presenciais devido a pandemia. O presente 

estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa 

que de acordo com Guimarães (2014) é um estudo não 

estatístico que identifica e analisa profundamente dados não 

mensuráveis de um determinado grupo de indivíduos em 

relação a um problema específico. O propósito da pesquisa 

qualitativa é descobrir o que o consumidor tem em mente. Trata-

se também de uma pesquisa de caráter exploratório. Segundo 

Gil (2008, p.27), as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista a formulação de problema mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, de todos 
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os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor 

rigidez no planejamento. 

A pesquisa foi respondida por 10 docentes (total de 13) 

e 40 discentes (total de 130) do curso de Química da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de 

Cuité-PB, e o instrumento de coleta de dados utilizado foi um 

questionário online que foi elaborado no aplicativo formulário do 

Google. Desse modo, foram elaborados 2 (dois) questionários, 

um para os professores contendo 13 (treze) questões que foi 

enviado tanto por e-mail como em um grupo de whatsApp e o 

outro para os alunos contendo 10 (dez) questões que foi 

enviado por e-mail aos alunos tanto do turno diurno como 

noturno. Em ambos os questionários foram elaboradas 

questões tanto objetivas quanto subjetivas. A escolha de se 

trabalhar com esse tipo de instrumento de coleta de dados deu-

se a partir da necessidade de distanciamento social devido ao 

coronavírus. Desse modo, viu-se a necessidade de investigar 

outras maneiras de obter respostas em um curto espaço de 

tempo e sem sair de casa.  

A partir dos dados coletados com o questionário online 

foi realizada a leitura e análise dos resultados. De acordo com 

Gil (2008, p.168), a análise tem como objetivo organizar e 

sumarizar os dados de tal forma que possibilite o fornecimento 

de respostas ao problema proposto para investigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi respondida por 10 docentes de química, e 

para fins de identificação dos professores e garantir o seu 

anonimato, os mesmos foram identificados como P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. Antes de começar as perguntas, 
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buscou-se saber a formação desses professores, onde todos 

têm formação na área do ensino da química, sendo que a 

maioria respondeu ter doutorado em química. Nas questões 

um, dois e três, buscaram-se entender o tempo de profissão 

docente, quantas disciplinas o mesmo ministra e quais as 

dificuldades enfrentadas nessas disciplinas, respectivamente. 

Os dados estão representados nas Figuras 1 a 3. 

Na Figura 1 é possível verificar que a maior parte dos 

professores atua na profissão a mais de 10 anos, desse modo, 

correspondendo a um corpo docente com bastante experiência 

no ensino de química. Isso mostra que os professores 

buscaram formação na sua área de atuação para assegurar um 

ensino de qualidade para os seus alunos. A formação 

continuada faz com que o professor tenha conhecimento 

suficiente para produzir transformações e causar impactos tanto 

no contexto profissional como escolar.   

 

Figura 1. Tempo de profissão docente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Figura 2. Quantidade de disciplinas ministradas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Figura 3. Dificuldades enfrentadas nas disciplinas que ministra. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Apesar dos professores se esforçarem para repassar o 

conteúdo estão ficando sobrecarregados com tantas disciplinas 

e turmas para dar conta e, além disso, têm que se preocupar 

em seguir o currículo da instituição de ensino. Nesse sentido, 

os docentes foram questionados sobre a quantidade de 

disciplinas que ministram, sendo que 90% respondeu que 

ministra mais de duas disciplinas e 10% respondeu que ministra 

de uma a duas disciplinas, como pode-se verificar na Figura 2. 

Ainda sobre as disciplinas ministradas pelos docentes, a 

pergunta três indaga sobre quais as dificuldades enfrentadas 

nessas disciplinas. Foi possível verificar que as maiores 
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dificuldades relatadas é que a disciplina é de difícil 

compreensão, dificuldade em repassar o conteúdo de forma 

online, o pouco interesse do aluno, fazer uso frequente do 

computador e o planejamento das aulas. Apenas um professor 

respondeu ter pouco material disponível para as aulas remotas. 

É possível notar que a maioria dos professores que além de ter 

que dar conta de várias disciplinas estão enfrentando 

dificuldades em lidar com as aulas remotas que vão desde o 

uso de tecnologias digitais até conseguir reorganizar suas aulas 

usando essas tecnologias. 

No que diz respeito ao uso de tecnologias digitais, 

buscou-se averiguar se o docente tinha experiência com o 

ensino por meio das tecnologias digitais. Saber fazer o uso 

adequado das ferramentas que as tecnologias digitais 

proporcionam para o ensino de Química faz toda diferença para 

que o aluno consiga entender o que está sendo repassado. 

Observou-se que 50% dos professores responderam que 

possuem pouca experiência com o uso de tecnologias digitais 

para o ensino enquanto que 50% responderam que sim. Pode-

se notar que apesar das dificuldades com esse novo modelo de 

ensino causado pela pandemia é notório que os professores já 

possuíam alguma experiência com o ensino através das 

tecnologias digitais.  

Na quinta questão (“recebeu ou procurou algum tipo de 

formação para o ensino remoto? De que modo?”), diante das 

respostas, percebeu-se que apenas um professor relatou não 

ter recebido ou procurado formação para o ensino remoto, 

enquanto que os outros nove relataram terem recebido e/ou 

buscado essa formação. Esse é um ponto importante, pois vê-

se que além de a instituição disponibilizar cursos de 

aperfeiçoamento para esses profissionais os mesmos também 
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foram em busca dessa formação através da internet. É 

necessário ver a importância da formação desses profissionais 

tendo em vista a necessidade de modificação das aulas. 
Sim. (P1) 
Sim. Fiz cursos de Google Classroom e MOODLE 
em 2020. (P2) 
Sim.  Cursos de curta duração. (P3) 
Com a pandemia fez-se necessário a formação 
complementar, através de cursos de capacitação 
promovidos por diferentes Centros Acadêmicos e 
Iniciativa Privada. (P4) 
Sim, cursos on-line. (P5) 
Sim. Por meio de cursos de 
formação/aperfeiçoamento realizados de forma 
remota. (P6) 
Sim, cursos após o início da pandemia. (P7) 
Não. (P8) 
Participei de cursos online. (P9) 
Procurei. Uso de tecnologias que já dispunha, 
videocursos pela internet e participação em 
treinamentos pela UFCG. (P10) 

Muitos professores ficam receosos quanto ao uso das 

tecnologias de comunicação e acabam não disponibilizando 

momentos de interação durante ou após as aulas para que os 

alunos possam tirar suas dúvidas o que acaba dificultando a 

relação entre aluno e professor e, consequentemente, 

interferindo no processo de ensino e aprendizagem. Desse 

modo, acredita-se que cada docente pode encontrar sua forma 

mais adequada de integrar as várias tecnologias e os muitos 

procedimentos metodológicos. Mas também é importante que 

amplie, que aprenda a dominar as formas de comunicação 

(MORAN et al., 2012). Foi possível notar que 90% dos docentes 

responderam que estão disponibilizando momentos de 

comunicação em suas aulas remotas para que os alunos 

possam tirar suas dúvidas e 10% relatou que está 

disponibilizando pouco. Nota-se que com as aulas remotas os 
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professores estão deixando de lado o receio do uso das 

tecnologias e estão usando-as com mais frequência para se 

comunicar com seus alunos, o que é algo positivo. 

Com as aulas remotas tanto os professores como os 

alunos tiveram de se adaptar à nova realidade de ensino e 

segundo o relato dos professores, 70% relataram que os alunos 

estão tendo dificuldade com as aulas de forma remota, 

enquanto que 20% talvez e apenas 10% pouco. Dependendo 

da disciplina o grau de dificuldade pode diminuir ou aumentar, 

o que vale ressaltar é que mesmo sendo uma disciplina 

considerada de fácil compreensão muitos alunos, ainda assim, 

irão sentir dificuldade de alguma forma e isso vai depender da 

realidade vivenciada no cotidiano de cada aluno. 

O uso de tecnologias digitais e de comunicação deve 

auxiliar nas aulas remotas e os docentes têm uma diversidade 

de escolhas que podem se apropriar para dar as suas aulas e 

torná-las mais dinâmicas e mais atrativas para os alunos. Na 

Figura 4 é possível averiguar que o WhatsApp, e-mail e os 

ambientes virtuais (Moodle, Google Meet, Classroom e forms, 

etc) são os mais utilizados pelos docentes.  

 

Figura 4. Uso de tecnologias digitais e de comunicação pelos 

docentes. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Com a utilização de um espaço de colaboração, como 

redes sociais, o professor por sua vez terá a oportunidade de 

verificar aspectos muitas vezes difíceis de serem identificados 

em uma sala de aula, como a capacidade de elaborar textos, 

melhoria do desenvolvimento na escrita, a pesquisa sobre um 

assunto, a apresentação de uma opinião e o debate entre os 

alunos (LORENZO, 2013). 

O uso de tecnologias digitais têm andado de mãos dadas 

com o ensino e está sendo de extrema importância no momento 

de isolamento social. É importante lembrar que apesar da 

facilidade que temos com seu uso para o ensino, as tarefas 

diárias e obrigações de casa acabam, muitas vezes, interferindo 

no desempenho do ensino e aprendizagem. Na questão nove 

pode-se averiguar se os professores estão tendo dificuldades 

em conciliar suas tarefas diárias com as aulas remotas. Notou-

se que 70% dos professores relataram que estão conseguindo 

conciliar as duas coisas, enquanto que 30% relataram que 

estão conseguindo pouco. 

O modo como os docentes transmitem os conteúdos 

influencia muito na aprendizagem dos alunos. Dessa forma, 

para que os professores verifiquem se o aluno está realmente 

aprendendo o conteúdo é necessário avaliar de forma 

adequada o seu alunado. Conforme Luckesi (2016), a avaliação 

pode ser definida como uma forma de análise da qualidade do 

objeto avaliado, elemento que provoca uma tomada de posição 

a perspectiva do mesmo, para aceitá-lo ou transformá-lo. É 

interessante que haja interação entre docente e aluno, pois sem 

ela fica complicado para o docente mediador conseguir avaliar 

o desempenho do discente na aprendizagem de química. Na 
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décima questão (“Como estão sendo realizadas suas 

avaliações?”) pode-se notar as formas de avaliação que os 

professores estão utilizando. 
Estão sendo realizadas remotamente. (P1) 
Provas escritas que os alunos devem responder e 
logo enviar ao e-mail. (P2) 
Forma remota por meio do WhatsApp. (P3) 
Através de seminários, listas de exercícios, 
participação nas aulas, elaboração de materiais 
alternativos para disciplinas práticas, etc. (P4) 
Formulários do Google. (P5) 
As avaliações são disponibilizadas na plataforma 
virtual Moodle e os alunos após responder enviam 
para correção por meio do e-mail institucional. (P6) 
Respostas entregues via moodle ou e-mail. (P7) 
Disponibilizando as avaliações de forma remota. 
(P8) 
De forma participativa em aula. (P9) 
Provas inéditas e individuais enviadas aos 
estudantes com prazo semelhante à uma prova 
presencial. (P10) 

Através das respostas dos professores nota-se que as 

avaliações estão sendo realizadas remotamente, sendo 

idênticas as realizadas presencialmente. Sendo que para 

disciplinas práticas as aulas estão sendo desenvolvidas com 

materiais alternativos.  

Na décima primeira questão (“você acredita, a partir da 

sua experiência, que suas aulas de forma remota estão 

funcionando?”), constatou-se que 60% dos docentes acreditam 

que suas aulas de forma remota estão funcionando, 20% pouco 

e 20% talvez. Acredita-se que a maioria dos docentes tenha 

respondido que sim pelo fato de muitos alunos apenas 

concordarem com o modo como o professor dá suas aulas e 

receio de comunicar alguma dificuldade encontrada.  

É preciso que os docentes encontrem formas de facilitar 

o ensino remoto para que se tenha uma aprendizagem mais 
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significativa tendo em vista os desafios que o ensino remoto 

causou. Para tanto, na décima segunda questão (“dê sua 

opinião a respeito de soluções viáveis para um melhor 

aprendizado nas aulas remotas:”) os professores puderam 

opinar sobre soluções para esse problema. Nessa questão 

apenas um professor não quis opinar. 
Melhorar as conexões de internet porque os 
alunos têm muitas dificuldades para se conectar. 
Usar computadores com tela grande, porque 
assistir as aulas com telefones celulares é 
complicado. (P2) 
Melhorias na formação na área de informática para 
professores e alunos. (P3) 
A constante capacitação do docente e discente, 
pois ambos fazem parte do processo de ensino-
aprendizado. (P4) 
Disponibilizar internet e equipamentos de boa 
qualidade para os alunos. (P5; P6; P7) 
Ter mais recursos por parte dos estudantes. (P8) 
Planejamento. (P9) 
Para aulas teóricas, o modelo tem funcionado e 
atende aos propósitos das aulas. Para aulas 
experimentais, só funcionaria com modelo híbrido: 
presencial para a execução dos procedimentos e 
as explicações, pesquisas e relatórios poderiam 
ser de forma remota. (P10) 

Os alunos enfrentam muitas dificuldades com as aulas 

remotas, visto que muitos não têm condições econômicas de 

colocar internet em casa ou de ter uma internet de qualidade. 

Analisando as opiniões dos professores é possível verificar que 

a maioria respondeu, como soluções viáveis para a melhoria do 

ensino remoto, que é necessário que o aluno tenha acesso a 

internet e equipamentos de qualidade para que possa participar 

das aulas sem preocupação. Ver-se que o acesso a internet por 

parte do aluno é ainda um dos grandes desafios a serem 

ultrapassados diante da situação atual.  
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Na décima terceira questão (“na sua concepção, apesar 

de todos os desafios encontradas nessa modalidade de ensino, 

o crescimento dos discentes do curso de química será o mesmo 

das aulas presenciais?”), percebe-se que a maioria dos 

docentes, 70%, dizem que o crescimento dos alunos não será 

o mesmo das aulas presenciais. As respostas dos professores 

podem indicar que os alunos estão tendo dificuldades com a 

aulas remotas, seja por causa de internet, seja por não possuir 

aparelho eletrônico adequado entre outras coisas. Para os 

professores pode indicar que a falta de tempo para planejar as 

aulas está acarretando o desinteresse dos alunos, e também a 

falta de habilidade para o uso das tecnologias digitais que faz 

com que o professor não consiga repassar suas aulas de forma 

adequada para seus alunos. Para 20% dos docentes o 

crescimento do discente no curso depende apenas do próprio 

aluno. Apenas 10% acredita que o crescimento será o mesmo 

das aulas presenciais. É ressaltada a importância do exercício 

do magistério no processo de aprendizagem, pois se o aluno 

vai ter o mesmo desenvolvimento é devido à habilidade do 

professor em repassar os conteúdos de forma significativa. 

Para Moran (2006), o professor motiva, incentiva, dá os 

primeiros passos para sensibilizar o aluno para o valor do que 

vai ser feito, para a importância da participação do aluno nesse 

processo. 

Dessa pesquisa, participaram 40 alunos do curso de 

Química. Nas questões abertas os alunos foram identificados 

de A1 a A40, para preservar a identidade dos alunos. Antes de 

dar início as questões, perguntou-se o sexo dos discentes para 

que pudesse ser feito uma base de qual o sexo predominante 

no curso de Química. Observou-se que a maior parte, portando 

67,5%, do alunado do curso participante na pesquisa é 
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composto pelo sexo feminino enquanto que 32,5% é composto 

pelo sexo masculino. 

De acordo com as respostas obtidas na primeira 

questão. Uma grande parte dos alunos, sendo 55%, respondeu 

que as aulas remotas estão boas e 5% respondeu ótima. Logo, 

é possível concluir que esses alunos estão conseguindo 

acompanhar as aulas mesmo sendo de forma remota e que, de 

alguma forma, estão conseguindo dar algum significado positivo 

em meio a essa conturbada situação de isolamento social. 

Notou-se que 30% dos alunos responderam que as aulas 

remotas estão ruins e 10% respondeu que estão péssimas. 

Entende-se com essas respostas que mesmo em meio a uma 

sociedade tecnológica, muitos alunos não se adaptaram por 

completo a essa nova modalidade de ensino e com isso acaba 

se tornando uma experiência frustrante para esses alunos, seja 

por não conseguir acesso a internet e aparelhos de qualidade 

para assistir as aulas, por não saber utilizar as plataformas ou 

outras ferramentas de ensino que os professores estão fazendo 

uso. No que diz respeito ao acesso a internet 95,5% dos 

discentes responderam possuir acesso a internet e apenas 

2,5% respondeu não. Na terceira questão, os alunos foram 

questionados se tinham computador e/ou celular para assistir 

as aulas e fazer as avaliações. A maioria, portanto 60%, 

respondeu que possui os dois, 37,5% que possui apenas celular 

e 2,5% possui apenas computador. 

No curso de química têm muitas disciplinas de difícil 

compreensão e com as aulas remotas os alunos estão sentindo 

ainda mais dificuldade. Além disso, para não atrasar o curso 

muitos alunos se matricularam em várias disciplinas o que pode 

acabar interferindo na aprendizagem dos mesmos. Na quarta 

questão (“Quais disciplinas do curso você está tendo mais 
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dificuldades com as aulas remotas? Por quê?”) pode-se 

analisar as respostas mais relevantes dos alunos quanto a essa 

indagação. 
Todas. (A1) 
Disciplinas práticas e algumas mais puxadas. (A3) 
As de práticas, porque precisamos está no 
presencial e remoto assim é muito difícil. (A7) 
Todas, pelo fato de assistir por celular. (A8) 
Química orgânica e cálculo, por serem disciplinas 
que exigem do aluno um empenho maior na 
disciplina, não consigo absorver o assunto de uma 
forma boa nas aulas remotas. (A13) 
Não estou nem fazendo nada, não tenho internet 
e isso me prejudicou bastante, estou vendo a hora 
fechar meu curso sem assistir aula, é horrível 
remoto. (A17) 
As de cálculo, pois não consigo me concentrar 
sendo online. (A18) 
Experimentais, acredito que os professores 
deveriam ter preparado suas práticas em 
laboratório para melhorar o entendimento. (A22) 
Quase todas, não tem como especificar. (A24) 
Todas, pela questão de rotina. (A25) 
Sinto dificuldade nas disciplinas que têm mais 
cálculos, mas isso só ocorre com alguns 
professores que deixam os alunos à própria sorte. 
(A31) 
Disciplinas de cálculo e as experimentais, pois os 
professores passam muitas atividades e, muitas 
vezes, não explicam direito o conteúdo. Nas 
experimentais toda semana tem relatório pra fazer 
e acaba acumulando muita coisa por ter as outras 
disciplinas e além de ter nossas obrigações em 
casa. (A37) 

A partir das respostas obtidas pelos alunos observa-se 

que a maioria respondeu que estão sentindo mais dificuldade 

nas disciplinas de cálculo, física, química orgânica, analítica, 

físico-química e as disciplinas experimentais. É possível 

compreender através das respostas que esta dificuldade 
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sentida pelos alunos tem muito a ver com a metodologia 

utilizada pelo professor, a falta de comunicação aluno e 

professor e dificuldades de se adaptar com as aulas remotas 

visto que vários alunos também relataram está com dificuldades 

em todas ou em grande parte das disciplinas. 

É importante destacar sobre a metodologia usada pelos 

professores em que alguns alunos não conseguem 

compreender. É necessário que os professores apresentem 

métodos pedagógicos diversificados para contemplar todos os 

alunos. Cada aluno aprende de maneira diferente e se o 

professor utiliza apenas uma forma de ensinar um conteúdo 

alguns alunos não vão conseguir acompanhar e acabar 

sentindo dificuldade e ficando desestimulado pela disciplina. 

Outro fator que interfere no aprendizado dos alunos são os 

problemas em casa como, por exemplo, os barulhos que 

acabam interferindo no desempenho do aluno por não 

conseguir se concentrar, não ter aparelho adequado onde 

possa assistir as aulas, conexão com a internet, obrigações em 

casa, entre diversos outros problemas. Na quinta questão 

perguntou-se aos alunos se os mesmos estavam conseguindo 

conciliar as tarefas diárias com as aulas remotas e obteve-se 

que 50% está conseguindo pouco, 25% não e 25% sim. Apesar 

das dificuldades, os alunos estão tentando se adaptar as aulas 

dentro da sua realidade. 

As plataformas digitais se tornaram uma das ferramentas 

mais usadas por professores e alunos. Para muitos alunos o 

uso dessas ferramentas é algo inovador, visto que os alunos 

estão a todo tempo conectados e para muitos as aulas tornam-

se bem mais dinâmicas quando os professores conseguem 

trazer novas formas de ensino. Entretanto, têm aqueles alunos 

que sentem mais dificuldades quanto ao uso das plataformas 
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digitais e, desse modo, precisam de um pouco mais de atenção 

por parte dos professores. Nota-se que a maioria, nesse caso 

47,5%, dos discentes respondeu que não estão tendo 

dificuldades com o uso das plataformas digitais para realizar 

suas avaliações, 27,5% responderam pouco e 25% 

responderam que sim. 

Para que os discentes tenham um bom desempenho, os 

professores necessitam estarem sempre investigando seus 

alunos e sempre perguntando se os mesmos estão 

conseguindo absorver o conteúdo, se está com dificuldades e 

fazer com que o aluno se sinta a vontade em sua aula para que 

consiga tirar suas dúvidas. A comunicação entre professor e 

aluno é muito importante na mediação de conteúdo. Pode-se 

averiguar na sétima questão que 57,5% dos alunos 

responderam que são poucos os momentos que os professores 

disponibilizam para a retirada de dúvidas, 35% respondeu que 

sim e 7,5 % respondeu que não. No entanto, é necessário que 

os alunos que sentem dificuldades com o uso das plataformas 

digitais para realizarem suas atividades recebam um suporte 

em como manuseá-las e como acessá-las para não perder suas 

avaliações. Na oitava questão, verifica-se que 65% dos 

discentes responderam que não receberam esse suporte e 

apenas 35% responderam que sim. 

São muitas as preocupações dos alunos com as aulas 

remotas e uma delas é sobre o conhecimento adquirido com 

essa modalidade de ensino. É evidente que os alunos não irão 

sair com o seu desenvolvimento acadêmico igual se as aulas 

estivessem sendo presenciais. Sabe-se que são muitos 

problemas a serem solucionados para que essa modalidade de 

ensino funcione verdadeiramente. Para as respostas da nona 

questão obteve-se que 75% dos discentes responderam que o 
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desenvolvimento acadêmico não será o mesmo das aulas 

presenciais e 25% respondeu que sim. 

O ensino remoto ainda tem muitas barreiras para 

ultrapassar, tendo em vista que vem inserindo-se de maneira 

gradual, e se adaptar a essa modalidade de ensino não é uma 

coisa que vai acontecer do dia para a noite, é necessário tempo. 

Atentando para isso, na décima questão (“Dê sua opinião a 

respeito de soluções viáveis para um melhor aprendizado nas 

aulas remotas”), pode-se analisar algumas das opiniões de 33 

alunos: 

A interatividade de certas ferramentas seria uma 
ótima forma. (A1) 
Professores terem um pouco mais de empatia, e 
ter aulas híbridas. (A2) 
A disponibilidade de informações é muito 
importante, porém elas mal são disponibilizadas. 
(A4) 
Treinamento dos docentes nas plataformas 
digitais. (A6) 
Um maior tempo para tirar dúvidas e buscar 
envolver mais os alunos nas aulas remotas. (A9)  
Não tenho uma solução para este tipo de ensino, 
apenas a volta as aulas presenciais. (A10) 
Voltar a ser presencial, e se não voltar, tentar 
ajudar aqueles que estão sem poder estudar 
remoto. (A11) 
Na minha opinião, é necessário mais aulas 
síncronas. Alguns professores gravam a aula, 
disponibilizam no Google classroom e a gente tem 
que "se virar" pra aprender sozinho. (A15) 
Mais interação com o aluno. (A16) 
Socializar. (A20) 
Deveria melhorar os diálogos entre alunos e 
professores. (A22) 
Aulas mais interativas. (A24) 
Compromisso por parte dos professores com as 
aulas, o sistema de mandar aula gravada não 
agrada. (A25) 
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É observado nas respostas dos discentes várias formas 

de melhorar a aprendizagem no ensino remoto. Muitos alunos 

responderam que os docentes necessitam mudar suas 

metodologias de ensino tornando as aulas mais dinâmicas, se 

comunicar mais com os alunos e que os professores 

recebessem suporte quanto ao uso de ferramentas para o 

ensino e para as plataformas. De acordo com Piffero (2020), 

sobre o uso de metodologias ativas, diante do atual cenário, em 

que vivenciam-se experiências de aulas remotas, o uso de tais 

metodologias pode auxiliar no dinamismo das propostas, 

motivando os alunos e envolvendo-os na temática discutida. 

Os alunos querem que os professores deem mais 

atenção a eles e que tenham mais empatia nesse momento. 

Alguns alunos relataram que alguns professores estão 

sobrecarregando o aluno com atividades desnecessárias e 

muitos não conseguem acompanhar, pois além do estudo e das 

outras disciplinas eles também têm as suas tarefas de casa 

para realizar. 

Uma grande parte dos alunos respondeu que não 

conseguem ver uma solução para melhorar a aprendizagem 

com as aulas remotas, respondendo que só as aulas 

presenciais resolveriam o problema. É possível notar com 

essas respostas que vários alunos estão com bastante 

dificuldade com a adaptação as aulas remotas devido não 

estarem conseguindo absorver os conteúdos passados pelos 

professores da mesma forma que no presencial. 

 
CONCLUSÕES  

 

Para os professores os desafios estão mais relacionados 

aos alunos quanto a necessidade de recursos para que os 
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mesmos consigam acompanhar a realidade de ensino remoto. 

Já para os discentes é a metodologia usada por alguns 

professores que deixa muito a desejar. Conseguir conciliar as 

atividades acadêmicas com as de casa têm sido outro grande 

desafio para alguns docentes e, principalmente, para vários 

discentes. Achar um ambiente propício e que não tenha 

interrupções nas aulas é desafiador, visto que em casa muitos 

não conseguem ter muita privacidade, sobretudo em um núcleo 

familiar composto por várias pessoas. 

Embora existam muitos desafios a serem vencidos, o 

ensino remoto trouxe algo positivo, pois com ele professores e 

alunos puderam refletir sobre as novas formas de ensino e 

aprendizagem o que proporcionou novas possibilidades de 

conhecimento. É importante que haja uma reforma tanto na 

formação inicial de professores quanto na continuada para que 

as necessidades tecnológicas da sociedade atual sejam 

atendidas. 
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