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Resumo

Este número do International Journal of Academic Innovation traz trabalhos subme-
tidos no Fórum STHEM Brasil que relatam a implantação de estratégias ativas em 
diferentes situações de sala de aula. O Fórum tem sido um espaço de troca de ex-
periências e reflexão sobre a inovação acadêmica e ao longo dos anos tem atraído 
cada vez mais participantes, até mesmo de instituições que não fazem parte do 
Consórcio STHEM Brasil, mas percebem neste evento a possibilidade de aprenderem 
e contribuírem nas discussões sobre ensino e inovação acadêmica.

Os artigos deste número mostram como o uso de estratégias ativas podem efeti-
vamente mudar o ensino nos diferentes espaços de aprendizagem, promovendo a 
formação dos estudantes. O uso da arte da linguagem na sua forma mais ampla, as 
mudanças provocadas pela pandemia que estamos vivenciando e a formação do-
cente, são temas que aparecem neste número da revista e nos ajudam a vislumbrar 
caminhos frente a desafios que fazem parte da vida dos educadores.

Nosso desejo é que este trabalho alcance colegas que se inspirem realimentem esse 
nosso sistema, tornando-se futuramente um colaborador da nossa revista. Boa lei-
tura.
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CONSTRUINDO ESTROFES – UMA ESTRATÉGIA PARA TRABALHAR
CONTEÚDOS TEÓRICOS EM SALA DE AULA REMOTA 

Suelen M. Perobelli01

Resumo: Após o deflagrar da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil, em março de 
2020, diversas esferas da sociedade se mobilizaram para que o isolamento social fosse respeitado. 
Grande parte das instituições de ensino migraram para o modelo remoto de aprendizagem, o que 
permitiu a manutenção das atividades.  No entanto, os professores precisaram se adaptar ao novo 
modelo, especialmente aqueles sem experiências no ensino a distância. Ao longo do tempo, houve 
a necessidade de diversificação das aulas em ambiente remoto, e a demanda para aplicação de 
metodologias ativas de aprendizagem pôde ser identificada. Este trabalho relata uma estratégia 
ativa de aprendizagem, em que os conhecimentos adquiridos na disciplina foram utilizados para 
construção de estrofes. Os alunos foram divididos em subgrupos virtuais e, em equipe, realizaram 
a atividade. A análise dos resultados foi baseada na qualidade das estrofes criadas, assim como 
na avaliação da impressão dos alunos sobre o exercício, por meio da disponibilização de um ques-
tionário on-line. O material resultante foi surpreendente, o texto criado aborda temas pertinentes 
e de importante memorização para a disciplina. Os alunos participaram ativamente da produção, 
realizando, inclusive, mais do que o proposto. A partir da análise dos questionários foi possível 
identificar a valorização desse tipo de atividade e a indicação da relevância da utilização do mate-
rial futuramente. Pode-se observar que a abordagem de metodologias ativas, ainda que em ensino 
remoto, aproxima professores e alunos, e a realização da atividade em pequenos grupos favorece 
a criação de laços entre os estudantes, os quais trabalham de forma informal e lúdica, obtendo um 
conteúdo com linguagem própria, o que gera um apelo emocional, aumentando ainda mais a capa-
cidade cognitiva dos estudantes.

Palavras-chave: Metodologias Inovadoras. Construção de estrofes. Ensino Lúdico. Aprendizagem 
Remota. Desafios na educação remota.

BUILDING STROPHES – AN STRATEGY FOR WORKING WITH THEORETICAL 
CONTENT IN REMOTE CLASSROOM

Abstract: After the outbreak of the pandemic c aused by the SARS-CoV-2 virus in Brazil, in 
March 2020, several spheres of society mobilized, in order to social isolation be respected.

01  Doutora. Professora Auxiliar. Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN). sue-
len.perobelli@uniptan.edu.br.
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Most educational institutions migrated to the remote model of learning, which allowed the mainte-
nance of activities. However, teachers needed to adapt to the new model, especially those without 
experience in distance educational mode. Over time, there was a need to diversify classes in a re-
mote environment, and the demand for active learning methodologies was identified. In this sense, 
this work reports an active learning strategy, where the knowledge acquired in the classes was used 
to build strophes. The students were divided into virtual subgroups, and as a team, they performed 
the activity. The analysis of the results was based on the quality of the text created, as well as on the 
students’ impression of the exercise, through an on-line questionnaire. The material resulting from 
the activity was amazing, addressing relevant subjects, that are important for the course. The stu-
dents actively participated in the production of the texts, developing even more than proposed. By 
analysing the questionnaires, it was possible to identify the value of this type of activity, and the pos-
itive indication of the relevance of using the created material in the future. It also can be observed 
that the approach of active methodologies, even in remote teaching, brings teachers and students 
together, and the activity in small groups, favors the creation of bonds between students, who work 
in an informal and playful way, obtaining a text in its own vocabulary, which brings an emotional ap-
peal, further increasing students’ cognitive ability.

Keywords: Innovative Methodologies. Construction of strophes. Playful Teaching. Remote Learn-
ing. Remote Learning challenges. 

1  INTRODUÇÃO

 Desde o início da pandemia da COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-
-CoV-2), que chegou ao Brasil em 2019, governos e instituições se viram obrigados a adotar medi-
das de isolamento para conter a disseminação da doença ( SILVA; TEIXEIRA, 2020).

 O setor da educação, quase que instantaneamente, iniciou as movimentações para 
a implantação de metodologias remotas de aprendizagem, que são atividades educacionais sem a 
necessidade de presença física ou de aglomerações, utilizando tecnologias para a troca de infor-
mações entre docentes e discentes em tempo real (ALVES, 2020).

 Essa nova prática, implantada compulsoriamente, desafiou os docentes a abordar 
práticas pedagógicas que pudessem estimular e prender a atenção dos alunos. A utilização do 
computador bem como das tecnologias digitais se tornaram essenciais para o sucesso das aulas 
on-line (SILVA; TEIXEIRA, 2020). 

 Apesar de já muito bem documentado o sucesso da educação a distância, alguns 
cursos, como o de Medicina, não tinham previsto essa modalidade no Brasil. A partir do momento 
em que o Ministério da Educação publicou um ato permitindo que as disciplinas teórico-cognitivas 
do curso de Medicina pudessem ser realizadas a distância, os professores se viram numa situação 
inusitada e de despreparo (BRASIL, 2020).
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 Naturalmente, as Instituições de Ensino Superior (especialmente as privadas) traba-
lharam no sentido de “minimamente” capacitar alunos e professores em relação às novas tecnolo-
gias, para que os conteúdos programáticos pudessem acontecer.  No entanto, à medida que essa 
implantação aconteceu, tornou-se mais evidente as dificuldades de engajamento dos alunos. 

 As aulas em ambiente remoto são um grande desafio, pois o ambiente familiar ofe-
rece muitas alternativas que podem levar à perda do foco pelo aluno. Em primeiro lugar, grande 
parte dos alunos não possuem um escritório, equipado e isolado, para se dedicar aos estudos; em 
segundo porque os estudantes possuem toda a web à sua disposição: vídeos, fotos e facilidade de 
conversar em bate-papos com os colegas;   e, em terceiro, porque muitas vezes a aula teórica pode 
se tornar monótona, uma vez que depende, na maioria das vezes, somente do interlocutor, além 
disso, o ambiente caseiro é um convite para o relaxamento (BARROS; VIEIRA, 2021; SILVA et al., 
2021).  

Sendo assim, se a aplicação das metodologias ativas (mais recentemente denominadas 
metodologias inovadoras) já é importante no ensino presencial, tal prática se torna extremamente 
necessária em ambiente virtual, especialmente no que diz respeito às atividades que individualizem 
os alunos dentro de suas possibilidades (DIAS, 2021). A participação ativa dos alunos no eixo da 
construção de conhecimento é essencial para o processo de ensino-aprendizagem dentro desse 
formato. 

 Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é relatar uma metodologia simples, utilizada 
em sala de aula virtual: a criação de estrofes dentro dos temas expostos previamente. Além disso, 
o trabalho também busca avaliar a impressão dos alunos sobre a atividade. 

2  MÉTODOS E TÉCNICAS 

 Este trabalho apresenta uma experiência realizada em sala de aula virtual. Durante 
todo o semestre o conteúdo proposto foi apresentado aos alunos e na última aula do período foi 
realizada essa atividade. Utilizando a plataforma Zoom, os alunos foram divididos em pequenos 
subgrupos e cada um desses recebeu o tema de uma aula dada previamente para trabalharem o 
assunto. 

  A função de cada subgrupo foi utilizar os conhecimentos adquiridos dentro do tema 
selecionado e construir uma estrofe rimada sobre o assunto. Assim, foi ofertado o tempo de 50 mi-
nutos aos alunos para a realização da atividade e para que, nos últimos 50 minutos de aula, eles 
pudessem compartilhar seu trabalho com os demais colegas.

 A ideia central foi a de construir um texto rimado, abordando os pontos mais relevan-
tes de todos os temas aplicados em sala de aula. 

CONSTRUINDO ESTROFES – UMA ESTRATÉGIA PARA 
TRABALHAR CONTEÚDOS TEÓRICOS EM SALA DE 
AULA REMOTA 

Suelen M. Perobelli 
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 A avaliação da intervenção em sala foi realizada a partir da análise da qualidade das 
estrofes elaboradas pelos estudantes. Além disso, foi disponibilizado um breve questionário no 
Google Forms, em que os alunos puderam opinar sobre a importância desse tipo de abordagem, 
se já tinham realizado algum trabalho nesse estilo e se acham que esse material e/ou atividade 
poderia contribuir para um melhor entendimento do conteúdo proposto, sendo inclusive utilizado 
posteriormente. 

Os dados do questionário foram analisados no software GraphpadPrism e os dados foram 
representados graficamente.

3  RESULTADOS 

 Após o conteúdo da disciplina ter sido explorado em sala de aula, foi realizada uma 
proposta aos alunos de abordagem diferenciada acerca dos temas; no caso, a construção de es-
trofes rimadas, uma vez que se sabe que quando o conteúdo é trabalhado de forma alternativa, a 
capacidade de memorização e entendimento se faz mais efetiva. 

 A proposta da participação dos alunos na criação de estrofes, de qualidade e diverti-
das, proporcionou um momento de descontração em aula, o que amplia o engajamento dos alunos 
na tarefa.  Além disso, quando o aluno precisa criar um conteúdo, ele precisa identificar as questões 
mais pertinentes a serem trabalhadas e isso reafirma a relevância desses pontos. Ao descrever 
e buscar as palavras mais adequadas e que mais se encaixam, de forma a “rimar” as estrofes, o 
aluno demonstra domínio dos conceitos escolhidos para a abordagem, sedimentando o conheci-
mento, tanto do aluno desenvolvedor quanto dos demais que irão fazer a leitura do trecho. 

Outro ponto importante a ser destacado se refere à capacidade dos alunos de exercerem um 
senso crítico, ao selecionarem e criarem conteúdo significativo. Não houve somente a preocupação 
em formar rimas sem nexo, mas sim em formar estrofes que realmente carregassem informações 
consideráveis, e o texto criado configura um valor educacional. 

 Um dos exemplos de estrofes de qualidade está destacado a seguir: 

“O líquor alterado pode ser muito manjado.

Infeções, hidrocefalia, tumores e processo isquêmico podem indicar que o tecido está lesa-
do...

Para identificar doenças no líquor

Precisamos observar... 

A presença de bandas oligoclonais

Na “Esclerose Múltipla” pode atuar.

Tem também os  anticorpos que gostam de nadar.

Anti-aquaporinas no líquor, “Neuromielite Óptica” pode confirmar.”

CONSTRUINDO ESTROFES – UMA ESTRATÉGIA PARA 
TRABALHAR CONTEÚDOS TEÓRICOS EM SALA DE 
AULA REMOTA 

Suelen M. Perobelli 
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 Nesse trecho, os alunos discutem os critérios diagnósticos de análise de líquor para 
duas patologias de etiologia autoimune (Esclerose Múltipla e Neuromielíte Óptica). Os termos utili-
zados são corretos e bem aplicados dentro dos conhecimentos abordados. 

 Em um segundo trecho selecionado para esta descrição de relato, os alunos tratam 
de forma lúdica sobre critérios importantes para investigação de doenças inflamatórias, especial-
mente em Reumatologia; por exemplo, fazem alusão aos critérios de Jones para diagnóstico de 
Febre Reumática. 

“PCR em fase ativa é pura inflamação

Que aumenta a velocidade da hemossedimentação...

Se ele aumentar, a inflamação vamos tratar 

Não é muito específico, mas também quer se apresentar

Durante a inflamação, o VHS vai elevar

ASLO alto por volta de 7 dias,

Já dizia Jones: dedura a estreptolisina

O autoanticorpo é uma imunoglobulina 

Que reconhece antígenos com sua disciplina 

Mas se liga: 

Nem sempre se interliga 

Autoanticorpos com patologia

Se liga na clínica!”

 Sem dúvidas, ao participar de uma atividade lúdica, o estudante se sente muito mais 
motivado, e um aluno motivado aumenta muito as chances de fixação efetiva da informação. 

 Ao se coletar as impressões dos alunos, com a aplicação de um questionário on-line 
sobre a atividade, foi possível perceber que a maioria dos alunos (88,89%) acreditam que a ativida-
de contribuiu positivamente para a fixação do conteúdo abordado (Figura 1). 

CONSTRUINDO ESTROFES – UMA ESTRATÉGIA PARA 
TRABALHAR CONTEÚDOS TEÓRICOS EM SALA DE 
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Figura 1 - Impressões sobre a fixação do conteúdo (n=18).

 Fonte: Autoria própria (2021). 

Todos os alunos que responderam ao questionário (100%) concordam que esse tipo de ati-
vidade, na qual se faz a produção de conteúdos, enriquece a disciplina. 

Além disso, ao avaliar se os estudantes já tinham desenvolvido outras atividades semelhan-
tes, em outras disciplinas, verificou-se que, surpreendentemente, 77,78% nunca havia participado 
de propostas dessa natureza (Figura 2A). Ademais, 94,4% dos estudantes consideram que o con-
teúdo produzido é relevante para utilização posterior, inclusive para outros alunos (Figura 2B). 

Figura 2 - Avaliação da experiência prévia dos alunos com atividades da mesma natureza 
à proposta (A). Opinião dos estudantes acerca da possibilidade da utilização do conteúdo produ-

zido posteriormente (B)(n=18).

Experiência Prévia

22.22%  SIM
77.78%  NAO

A

Utilização posterior

94.44%  SIM
5.56%  NAO

B

                           Fonte: Autoria própria (2021).
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da avaliação das produções textuais dos alunos, juntamente com os dados do ques-

tionário acerca das impressões dos discentes sobre a atividade, é possível sugerir que oferecer 
alternativas didáticas em sala de aula tem um importante valor pedagógico. Apesar das dificulda-
des na criação dessas atividades, do tempo demandado e do esforço requisitado do docente, a 
recompensa vem na forma de fortalecimento do vínculo entre professor e alunos e de apreensão 
do conteúdo. 

Além disso, o desafio de formar estrofes curtas e rimadas sobre os assuntos abordados 
torna o momento de fixação do conteúdo lúdico e afetuoso, o que conhecidamente implica na efe-
tividade da memorização do conteúdo. 
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CRAZY 8’S NA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DE DIREITO ROMA-
NO: INOVAÇÃO EM ATIVIDADE DIDÁTICA SUPERANDO EXPECTATIVAS

Aline Vieira Malanovicz 01

 Débora Cristina Holenbach Grivot 02

Resumo: É de suma importância a formação e o conhecimento dos professores sobre técnicas 
inovadoras para que possam ser implementadas nos diversos âmbitos do processo do ensino 
e aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é relatar e analisar uma aplicação 
da técnica Crazy 8’s para apresentação do Plano de Ensino da disciplina Direito Romano. Os 
alunos do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, quando ingressam no pri-
meiro ano, deparam-se com a disciplina de Direito Romano e não têm uma dimensão certa do 
seu conteúdo, sendo um desafio pré-conhecer tal conteúdo. A professora aplicou a técnica a 23 
estudantes na primeira aula da disciplina na faculdade citada. A análise de conteúdo das respos-
tas dos alunos quanto às expectativas de conteúdo e quanto às avaliações da atividade (início e 
fim do curso) mostraram que a disciplina atendeu às expectativas dos estudantes e mostraram 
a adequação da atividade para o engajamento dos alunos no seu processo de aprendizagem. 
Os resultados demonstraram que a dinâmica foi muito bem avaliada pelos alunos por ser criativa 
e por despertar interesse pela matéria. Esta pesquisa foi relevante para dimensionar o impacto 
da expectativa do aluno no início e no final do curso, tanto em relação ao conteúdo da disciplina 
quanto para seu próprio proveito. Os resultados demonstraram que as expectativas foram atingi-
das ou superadas. Também é importante destacar a contribuição da atividade para a construção 
do aprendizado. Conclui-se que a apresentação do Plano de Ensino de uma disciplina (no caso, 
Direito Romano) configura um exemplo de atividade que comporta inovação para integração e 
envolvimento dos alunos.

Palavras-chave: Inovação Didática. Design Sprint. Crazy 8’s. Direito Romano. Plano de Ensino.

CRAZY 8’S AT THE PRESENTATION OF THE ROMAN LAW TEACHING PLAN:  
INNOVATION IN TEACHING ACTIVITY EXCEEDING EXPECTATIONS

Abstract: It is of utmost importance the training and knowledge of teachers on innovative 
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techniques so that they can be implemented in the various areas of the teaching and learning pro-
cess. In this sense, the objective of this research is to report and analyze an application of the Crazy 
8’s technique, for the presentation of the Teaching Plan of the discipline Roman Law. The students 
of the Law Course at the Dom Bosco Faculty of Porto Alegre, when they enter the first year, face 
the discipline of Roman Law and do not have a certain dimension of its content. Being a mandatory 
subject, it is necessary to take it fully before proceeding, and it is a challenge to know its content. 
The technique was applied to 23 students in the first class of the course at Faculdade Dom Bosco in 
Porto Alegre. The Content Analysis of the students ‘responses regarding content expectations and 
activity evaluations (beginning and end of the course) showed that the discipline complied with the 
students’ expectations and the adequacy of the activity to engage students in their learning process. 
The results showed that the dynamics were very well evaluated by the students for being creative 
and for arousing interest in the subject. This research was relevant to measure the impact of the 
student’s expectation at the beginning and at the end of the course, both in relation to the content of 
the discipline and for its own benefit. The results showed that expectations were met or exceeded. 
It is also important to highlight the contribution of the activity to the construction of learning. It is 
concluded that the presentation of the Teaching Plan for a discipline (in this case, Roman Law) sets 
an example of an activity that involves innovation for the integration and involvement of students.

Keywords: Didactic Innovation. Design Sprint. Crazy 8’s. Roman law. Teaching Plan.

INTRODUÇÃO

Suponha a situação em que um aluno escolhe um curso superior, observa o rol de discipli-
nas obrigatórias, submete-se à grade de horários disponível, efetua a matrícula e está presente no 
primeiro dia de aula. Girando alguns graus na percepção desta história, suponha a Instituição de 
Ensino Superior (IES) escolhida, sua missão e valores, o propósito e a intenção de oferecer um 
curso de alta qualidade para os alunos, para a comunidade e de estar alinhada com a nota mais alta 
segundo os parâmetros do órgão regulador estatal. Gire mais alguns graus e encontre o professor, 
diante do desafio de dar o protagonismo ao verdadeiro ator no processo de aprendizagem, de for-
ma a despertar no aluno a motivação e a poder medir sua expectativa sobre essa jornada. Nesse 
cenário está esta pesquisa.

Os alunos do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, quando ingressam 
no primeiro ano, deparam-se com a disciplina Direito Romano e não têm uma dimensão certa do 
seu conteúdo. Sendo uma disciplina obrigatória, é preciso cursá-la de forma plena antes de avan-
çar, e é um desafio pré-conhecer o seu conteúdo.

Como todos os demais componentes curriculares, esta disciplina precisa estar alinhada com 
as diretrizes estabelecidas pelo órgão regulador para todas as IES. Entre os critérios contemplados 
para avaliação de cursos superiores no Brasil estão as práticas inovadoras e diferenciadas, iden-
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tificadas como as que são raras no âmbito do curso, para as quais são usados recursos criativos, 
adequados ou pertinentes ao que se deseja alcançar (MEC, 2018). Destacadamente, em relação 
ao conceito máximo alcançável na avaliação de cursos superiores pelo Ministério da Educação, 
“para o conceito 5, soma-se a elaboração de atividades específicas inovadoras no contexto” (MEC, 
2018, p. 55).

A valorização da inovação se justifica porque “os alunos contemporâneos demandam maio-
res estímulos, com métodos de educação novos e atualizados com a nova realidade” (FAKHOURY; 
GABRICH, 2016, p. 114). Em um contexto mais específico, “é necessária a mudança do modelo 
mental dominante no ensino e na prática do Direito, que pode ser implementada por meio da aplica-
ção de técnicas de comunicação mais conectadas com os tempos atuais” (FAKHOURY; GABRICH, 
2016, p. 111). Assim, “para conseguir prender a atenção do aluno, o docente deve fazer uso de 
instrumentos inovadores de metodologias de ensino” e “possibilitar ao aluno uma nova relação com 
o conhecimento” (CARVALHO, 2017, p. 189-190).

Então, sob um ponto de vista integrado, é de suma importância a formação e o conhecimen-
to dos professores sobre técnicas inovadoras para que possam ser implementadas nos diversos 
âmbitos do processo do ensino e aprendizagem. Conscientes da necessidade, “educadores de 
todo o país, desejando fazer melhor e diferente, utilizam técnicas inovadoras” (FAKHOURY; GA-
BRICH, 2016, p. 117).

Esta pesquisa teve por base a atividade pedagógica lançada na apresentação do Plano de 
Ensino e no fechamento do semestre, com a revisão final do conteúdo, partindo da importância da 
apresentação do plano de ensino e da importância de se conhecer as expectativas dos estudantes 
para melhor medir o seu desenvolvimento. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é relatar e anali-
sar uma aplicação da técnica Crazy 8’s, para apresentação do Plano de Ensino da disciplina Direito 
Romano. Espera-se com isso que seja possível oferecer contribuição à prática didática de outros 
docentes.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

A empresa Google Ventures (gv.com) tem obtido muito sucesso na criação de técnicas ino-
vadoras para gerar soluções de negócios. Design Sprint é uma dessas metodologias criativas, e 
seu objetivo é obter um resultado pelo emprego de cinco passos: descompactar (unpack), esboçar 
(sketch), decidir (decide), prototipar (prototype) e testar (test) (SILVA, 2020).

Na técnica Design Sprint, durante a etapa esboçar (sketch), é preciso que o maior número 
de ideias seja apresentado. Por isso, é aplicada a técnica de ideação em tempo rápido, uma forma 
de tempestade de ideias, o brainstorming (FARINAZO, 2019). Nesse contexto, insere-se a técnica 
Crazy 8’s. Trata-se de uma dinâmica que emprega a agilidade como elemento engajador e desafia 
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os participantes a esboçarem oito ideias diferentes em oito minutos, tendo como escopo primordial 
a superação da primeira ideia, a qual costuma ser a menos inovadora (SERPA, 2018).

A técnica Crazy 8’s se desenvolve em quatro etapas (GOOGLE, [s.d.]):

i) cada indivíduo, com uma folha de papel, dobra-a três vezes, resultando em oito seções;

ii) define-se o temporizador por oito minutos;

iii) individualmente, o participante esboça uma ideia em cada retângulo, tentando o melhor 
possível até que todas as seções sejam preenchidas;

iv) quando o temporizador dispara, todas as canetas estão abaixadas.

Segundo as observações do próprio designer (GOOGLE, [s.d.]), é importante lembrar que 
as ideias não precisam ser ótimas, pois o exercício é sobre acalmar o crítico interno e dar aos im-
pulsos criativos de cada um o adequado espaço para florescer. Por isso, o brainstorming contribui 
justamente pela sobrevinda de várias ideias, não pelas suas viabilidades, mas pela expansão de 
possibilidades, pelo aumento criativo de perspectivas e de expectativas. A pressão do temporiza-
dor e a força da visualização dos espaços a serem preenchidos com ideias novas dão o sentido 
do nome da técnica (GOOGLE, [s.d.]). Crazy 8’s pode ser usado em qualquer produto ou conceito 
em que se queira obter os melhores resultados com um grupo heterogêneo (GRAY, 2011). Nesta 
pesquisa, a técnica é usada em relação às expectativas de assuntos a serem tratados na disciplina 
Direito Romano.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Esta pesquisa é exploratória e aplicada (FINCATO; GILLET, 2018), pelo interesse em explo-
rar com profundidade um fenômeno. O tema da pesquisa é a apresentação do Plano de Ensino da 
disciplina Direito Romano (GRIVOT, 2020). Para apresentação e análise dos resultados, usou-se a 
visualização de palavras em nuvem (word cloud) (PRAIS; ROSA, 2017).

Previamente, foi aplicado um teste-piloto da atividade Crazy 8’s na disciplina História do 
Direito, para verificação de eventuais ajustes metodológicos. A atividade foi então realizada na 
primeira aula de Direito Romano do semestre, na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, na noite 
de 19 de fevereiro de 2020. A turma contava com 23 estudantes presentes, e todos participaram 
da atividade. Foram seguidas as quatro etapas da técnica Crazy 8’s mais “Entender” no início e 
“Validar” no fim (Figura 1a).
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Figura 1 - (a) Etapas (b) Folha (c) Temporizador (d) Avaliação1 (e) Teaser (f) Avaliação2

a) 

b) 
c) 

d )

e) f)

Fonte: Autoria própria (2019).

A atividade consistiu em cada aluno imaginar quais assuntos seriam abordados na disciplina 
Direito Romano e escrever um assunto em cada uma das oito divisões da folha de papel (Figura 
1b). Como resultado, os alunos conseguiram preencher, em média, quatro assuntos no tempo dado 
(Figura 1c).

A verificação dos assuntos esperados, comparados aos assuntos de fato abordados na se-
quência das aulas consultadas no Moodle, permitiu aos alunos a validação inicial de suas expecta-
tivas. Foi realizada pelos alunos a avaliação qualitativa e espontânea da atividade (Figura 1d) en-
quanto foi exibido o Teaser de Direito Romano (Figura 1e). No fim do semestre, foi feita a avaliação 
do curso pelos alunos e do proveito dessa atividade específica de início de semestre (Figura 1f).
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3 RESULTADOS

O resultado das expectativas dos alunos foi apresentado na forma de nuvem de palavras 
(Figura 2a), que evidencia, nos tamanhos de letra maiores, as expressões mais frequentemente 
mencionadas pelos estudantes. Aparecem com destaque: história, leis, origem, família, costu-
mes, imperadores e política.

Aplicando classificações independentes, as pesquisadoras formaram grupos semânticos 
dos resultados (Figura 2b), sintetizando-os em três temas macro: evolução histórica: origem, in-
fluência, história; conceito do direito: leis, direitos, justiça; e aspectos ou institutos do direito: 
família, patrimônio, trabalho, pretores. Esses conjuntos de temas resumem as expectativas de con-
teúdo da disciplina Direito Romano mencionadas pelos estudantes nesta atividade.

Na etapa da verificação dos tópicos previstos na organização da disciplina no Moodle, todos 
os alunos identificaram pelo menos cinco dos diferentes assuntos. Comparando-se as expectativas 
ou cogitações dos estudantes (Figura 3, à direita) com os assuntos que realmente estão previstos 
no Plano de Ensino da disciplina (Figura 3, à esquerda), foram identificadas mais semelhanças do 
que divergências.

Figura 2 - Expectativas (a) Word cloud (b) Agrupamentos semânticos

a) 
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b) 
Fonte: Autoria própria (2019).
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Figura 3 - Comparação entre expectativas e Plano de Ensino

Fonte: Autoria própria (2019).
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Figura 4 - Avaliação inicial da atividade pelos alunos (a) Geral (b) Motivação

a) 

b) 
Fonte: Autoria própria (2019).

No que concerne à avaliação inicial da atividade pelos alunos, 21 responderam, 18 expres-
sando avaliações positivas (Figura 4a). A avaliação da atividade, quanto ao efeito na motivação, 
obteve 16 respostas de alunos que afirmaram terem sido afetados positivamente (Figura 4b).

A word cloud desses resultados evidencia as seguintes palavras mais frequentes: atividade, 
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interessante, afetou, assuntos, achei, úteis (Figura 5a). A análise das classes gramaticais das 
palavras expressas pelos estudantes mostra os fatores valorativos para a avaliação (atualidade, 
conhecimento, interesse), os próprios valores atribuídos (útil, boa) e seus efeitos (mostrou, des-
pertou, ajudou, ampliou, apresentou, estimulou, exercitou, incentivou, melhorou, motivou). 
Tais resultados corroboram a constatação do alcance dos objetivos da proposta.

Figura 5 - Word cloud das Avaliações da Atividade (a) Inicial (b) Final.

a) b)

Fonte: Autoria própria (2019).

No fim do semestre, a avaliação final da atividade obteve 13 respondentes. Na sua word 
cloud, destacam-se termos como ótima, ajudou, aprendizado, expectativas, dinâmica, boa (Fi-
gura 5b). Houve 11 avaliações “Ótima. Ajudou na construção do meu aprendizado” (Figura 6). Para 
oito alunos, o curso atendeu ou superou as expectativas, e para nove, a técnica Crazy 8’s teve nota 
5/5 (Figura 6).
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Figura 6 - Avaliação da atividade no fim do curso

Fonte: Autoria própria (2019).

As justificativas apresentadas pelos alunos para a ótima classificação da dinâmica confir-
mam a sua pertinência. A resposta dada pelo indivíduo 3 no último questionamento (Figura 6) evi-
dencia que as atividades criativas geram impacto positivo na experiência do aluno. Dessa forma, 
ficou demonstrado que a apresentação do Plano de Ensino se transformou de uma etapa tediosa 
em uma atividade divertida que estimulou os alunos pela expectativa de conteúdo a ser estudado 
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e de conhecimento a ser construído.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa alcançou seu objetivo de relatar e analisar uma aplicação da técnica Crazy 
8’s para apresentação do Plano de Ensino da disciplina Direito Romano. Essa prática pode ser 
considerada inovadora e diferenciada, valorizando a motivação e as expectativas dos alunos para 
o curso, confirmadas no fim do semestre.

Conclui-se que a apresentação do Plano de Ensino de uma disciplina (no caso, Direito Ro-
mano) configura um exemplo de atividade que comporta inovação para integração e envolvimento 
dos alunos. A técnica aplicada é simples, corroborando a ideia de que não precisa ser complexa 
para ser inovadora (CARVALHO, 2017). A aplicação do método foi avaliada pelos alunos com nota 
5/5.

Os temas mais representativos para os alunos corresponderam as suas expectativas. As 
principais motivações mencionadas sobre os assuntos da disciplina são a sua utilidade, o interesse 
despertado pelo seu entendimento e aprendizado, o estímulo à criatividade e a apresentação de 
uma visão prévia sobre o seu conjunto. Em relação ao conteúdo, refletido na avaliação da própria 
dinâmica, foi possível observar que as cogitações de temas apresentadas pelo brainstorming da 
etapa inicial puderam ser conduzidas como uma trajetória de construção do aprendizado e que a 
avaliação final da atividade resultou muito positiva. 

Avalia-se que a apresentação de resultados na forma de nuvem de palavras é um recurso 
gráfico poderoso para análise de dados, o que define um ponto forte da pesquisa. Por outro lado, 
uma limitação é ser único o caso de estudo. Por isso, sugere-se como trabalho futuro a aplicação 
e análise da técnica em outras disciplinas. Espera-se que esta experiência contribua para a prática 
de outros docentes.

Esta pesquisa foi relevante para dimensionar o impacto da expectativa do aluno no início 
e no final do curso, tanto em relação ao conteúdo da disciplina quanto para seu próprio proveito. 
Os resultados demonstraram que as expectativas foram atingidas ou superadas e que a dinâmica 
despertou interesse e ajudou na construção do aprendizado. Este trabalho, a exemplo de outras 
pesquisas com foco semelhante, ressalta a importância de os professores conhecerem as expec-
tativas dos alunos para bem conduzir o curso. Ressalta-se que, como há diferenças entre expec-
tativas e adaptação acadêmica dos universitários (PORTO; SOARES, 2017), vale atentar para as 
concepções dos discentes quanto ao conteúdo a ser desenvolvido (FAKHOURY; GABRICH, 2016).

Destaca-se, portanto, a importância das práticas inovadoras e diferenciadas na avaliação de 
cursos superiores (MEC, 2018). São valorizadas devido às demandas e às expectativas dos alunos 
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contemporâneos por técnicas mais conectadas com os tempos atuais (FAKHOURY; GABRICH, 
2016), possibilitando ao aluno outra relação com o conhecimento (CARVALHO, 2017), melhor para 
o processo de aprendizagem.
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Resumo: As intervenções pedagógicas institucionais usando estratégias inovadoras passaram a 
ser uma necessidade premente de todos os ambientes acadêmicos diante dos desafios colocados 
pela pandemia da COVID-19. Neste trabalho, apresenta-se o resultado das estratégias pedagógi-
cas adotadas pelo Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica (NAeIP) da Faculdade Dom Bosco de 
Porto Alegre para apoiar a organização e a condução do ensino remoto mediado por tecnologia 
(ERMT) de docentes. O NAeIP foi criado com o objetivo de promover a inovação sustentada dentro 
dos processos pedagógicos dos diferentes cursos da instituição. Por fim, percebeu-se que as es-
tratégias pedagógicas para apoio aos docentes implementadas assumiram a perspectiva formativa.

Palavras-chave: Estratégicas pedagógicas. Prática docente. Ensino remoto mediado por tecnolo-
gia (ERMT).

PEDAGOGICAL STRATEGIES TO SUPPORT TEACHERS: the role of naeip in 
remote education mediated by technology (TMRE)

Abstract: Institutional pedagogical interventions using innovative strategies have become a press

ing need for all academic environments in the face of the challenges posed by the COVID-19 pan-
demic. In this work, the result of the pedagogical strategies adopted by the Support and Pedagogical 
Innovation Center (NAeIP) to support the organization and conduct of technology-mediated remote 
education (TMRE) of the institution’s different courses. NAeIP created with the objective of promot-
ing sustained innovation within the pedagogical processes of the institution’s different courses. Fi-
nally, it noticed that the pedagogical strategies to support teachers implemented took the formative 
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perspective.
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INTRODUÇÃO

O contexto da educação superior no Brasil está em transformação desde 11 de março de 
2020, data em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da COVID-19. O 
primeiro caso no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro; contudo, as orientações de isolamento 
social e protocolos sanitários começaram a vigorar a partir da segunda quinzena de março (BRA-
SIL, 2020). A pandemia alterou abruptamente a rotina das pessoas e exigiu uma nova organização 
da sociedade. Entre essas mudanças estão as mudanças na educação, o que resultou no Ensino 
Remoto Mediado por Tecnologia (ERMT).

Por outro lado, sempre esteve no horizonte da instituição o desafio de atender os jovens 
acadêmicos de forma que suas expectativas e demandas fossem atingidas, bem como de formá-
-los profissionais capazes de atuar com excelência no mercado de trabalho. Com o propósito de 
fomentar o cumprimento desse desafio, foi criado o Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica 
(NAeIP), o qual tem por objetivo promover a inovação sustentada dentro dos processos pedagógi-
cos dos diferentes cursos da instituição, bem como apoiar os coordenadores em suas funções de 
gestão pedagógica dos cursos. Em cumprimento a esse objetivo, o NAeIP vem promovendo, desde 
a sua criação em 2017, uma série de ações que envolvem e dão suporte aos docentes em suas 
práticas de sala de aula. Entre elas se destacam a orientação, o desenvolvimento e acompanha-
mento de projetos com o uso de metodologias ativas e ferramentas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), a formação do quadro docente através de jornadas de treinamentos ocorridas 
durante os Seminários Pedagógicos institucionais, além de incentivo e apoio para a publicação e 
participação em eventos de cunho científico. 

No entanto, com o advento da pandemia provocada pela COVID-19, as ações do NAeIP, as-
sim como as de todas as esferas acadêmicas, também precisaram se adaptar ao novo cenário de 
ERMT. Os docentes voltaram a ser alunos em seus próprios fazeres, precisaram adquirir domínio 
no uso de ferramentas de TIC e remodelar suas práticas pedagógicas, tornando o conhecido pouco 
útil e o desconhecido muito útil. Esse ambiente de incertezas possibilitou e exigiu que as ações do 
NAeIP tomassem outros rumos.

Dito isso, o presente artigo tem como objetivo descrever as estratégias elaboradas pelo 
NAeIP para apoiar os docentes da instituição nos processos do Ensino Remoto Mediado por Tecno-
logias (ERMT), implantado como consequência das ações de distanciamento social impostas pela 
pandemia da COVID-19. Pretende-se que, a partir dos relatos e resultados aqui apresentados, no-
vas experiências possam ser replicadas e comparadas de forma que outras instituições de ensino 
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possam apoiar as práticas de sala de aula de seus docentes.

Este artigo está organizado em seções, além dessa introdução. A primeira seção apresenta 
o referencial teórico; a segunda seção trata da metodologia; na terceira tem-se os resultados e 
discussão; e a última apresenta as considerações finais do estudo e recomendações para estudos 
futuros.

1   REFERENCIAL TEÓRICO

1.1  Ensino Remoto Mediado por Tecnologia (ERMT)

A Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, foi promulgada com o intuito de dispor sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus respon-
sável pelo surto de 2019. Com nove artigos, essa lei foi a primeira a ser editada com este conteúdo 
(emergência de saúde pública) e já iniciou o direcionamento dos cuidados Estatais nesse contexto, 
dispondo, no artigo 2º, as regras de isolamento e quarentena e outras (no artigo 3º). Essas diretri-
zes e, principalmente, essas medidas de segurança coletiva reverberaram no campo da educação. 
Em face da conjuntura extrema, o Ministério da Educação fez valer as Portarias nº 343, de 17 de 
março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, nº 473, de 12 de maio de 2020 e nº 345, de 19 
de março de 2020. Todas tratavam de algum aspecto pertinente ao enfrentamento dos desafios da 
pandemia no contexto escolar, autorizando, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 
presenciais em andamento por ensino remoto. 

Então, passado o primeiro impacto, e em razão da premência de medidas cautelosas para 
todos os interesses envolvidos, foi editada a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, dispondo 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 
de pandemia do novo coronavírus – COVID-19 – até 31 de dezembro de 2020. Enfim, em outubro 
de 2020, o Ministério da Educação homologou uma decisão do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e permitiu que as aulas remotas durassem até o fim do estado de calamidade pública, sina-
lizando a permissão até 31 de dezembro de 2021. Essa normalização das medidas extraordinárias 
justifica todo o emprenho dos setores educacionais no investimento pedagógico de qualidade para 
enfrentar os desafios que estão no seu horizonte.  A Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre está 
alinhada com tal demanda e, pelo trabalho do NAeIP, as formações dos docentes nas novas tecno-
logias puderam esteirar o enfrentamento desses desafios.

1.2  Desafios do ERMT

Em seu trabalho, Amaral e Polydoro (2020) afirmam que a suspensão das atividades presen-
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ciais de ensino ocorreu em todo o mundo; no entanto, não houve uma orientação única a ser segui-
da pelas instituições de ensino e, como consequência, diferentes instituições adotaram diferentes 
estratégias. Todavia, todas essas estratégias possuem duas características em comum: criativas e 
inovadoras. 

Ainda, Amaral e Polydoro (2020) relatam as diversas ações de regulação que foram im-
plantadas em sua instituição para mitigar os prejuízos aos estudantes, tanto no que diz respeito 
às iniciativas normativas quanto no que diz respeito às ações para a busca da equidade e apoio à 
permanência dos estudantes no ERMT. 

Entre os tantos desafios enfrentados para que o ERMT pudesse ser implantado com o mí-
nimo de prejuízo para os atores do processo educacional, o papel dos docentes foi essencial. Há 
muito tempo tem se falado sobre a necessidade de os docentes atualizarem suas práticas peda-
gógicas e assumirem papeis de agentes inovadores (SOUSA et al., 2020). Nesse momento de 
pandemia não houve um caminho diferente pelo qual os docentes pudessem seguir a não ser se 
transformarem em docentes aptos a uma prática centrada na lógica do “aprender a aprender” (VA-
LENTE et al., 2020).

Amaral e Polydoro (2020) descrevem os aspectos apontados como primordiais para apoiar 
o desenvolvimento e aprimoramento das competências digitais dos docentes. Citam, entre outras 
ações, a necessidade de se “contribuir com o domínio de ferramentas e recursos tecnológicos edu-
cacionais, viabilizar novas formas de avaliação, de mediação e facilitação da aprendizagem em am-
biente digital e apoiar a reorganização das aulas práticas e de laboratório” (AMARAL; POLYDORO, 
2020, p. 54). No mesmo trabalho, as autoras reforçam a necessidade de habilidades para o uso dos 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como política institucional, além das habilidades para 
recursos de teleconferência para utilização nas aulas síncronas.

Em Valente et al. (2020), são reportadas as mais diversas ações adotadas em sua instituição 
para atender às demandas mais emergenciais dos docentes para que eles pudessem enfrentar o 
novo momento. Entre tantas, foram consideradas experiências exitosas: a) criação e disponibiliza-
ção de tutoriais acerca de recursos educacionais gratuitos para a produção de conteúdo virtual; e 
b) lives de bate-papo com o objetivo de aproximar os docentes das tecnologias disponíveis. 

Para Valente et al. (2020) e Ferreira, Sugahara e Branchi (2020), o grande desafio dos do-
centes, em tempos de ERMT, passado o momento de adaptação às novas tecnologias digitais, é 
perceber que as aulas remotas precisam de um planejamento e uma dinâmica diferentes. Não é 
possível reproduzir no ensino remoto as mesmas práticas que eram utilizadas no ensino presencial 
e as ferramentas digitais precisam ser vistas como meios para que os alunos atinjam a aprendiza-
gem significativa (FERREIRA; SUGAHARA; BRANCHI, 2020).

Como ensinamento do ERMT nos mais diversos relatos analisados, percebe-se como ponto 
comum a importância do apoio institucional aos docentes para a adaptação das suas aulas, bem 
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como a importância do compartilhamento de experiências exitosas, ou não, entre os pares. 

2  MÉTODOS E TÉCNICAS
Esta é uma pesquisa com abordagem qualitativa e descritiva. A abordagem qualitativa é 

contextual e os dados são coletados de uma situação real (GRAY, 2016). Tal característica reforça a 
motivação da pesquisa, pois as estratégias institucionais para apoio aos docentes durante o ERMT 
não foram planejadas com antecedência. O caráter descritivo se apresenta por meio da observação 
do fenômeno e descrição de suas características, classificando-o, analisando-o com intuito de de-
monstrar uma relação de causa e efeito para compreensão dos fatores que impulsionam determi-
nado fenômeno (OLIVEIRA, 2010). A pesquisa documental foi utilizada para coletar as informações 
nos documentos arquivados do NAeIP; portanto, considera-se pesquisa com dados secundários, 
não necessitando, assim, de apreciação ética. 

O Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica (NAeIP) da Faculdade Dom Bosco de Porto 
Alegre tem a missão e o propósito de implementar uma adesão significativa dos docentes a um 
contexto inovador que impele a uma mudança significativa nos métodos de ensino e aprendizagem. 
A existência do Núcleo dentro da Instituição de Ensino Superior (IES) foi fundamental para o apoio 
repentino que foi demandado de inopino. Assim, prontamente, a equipe formativa preparou o méto-
do sistemático para suprir a demanda de alocação de suporte em face do ERMT, durante o ano de 
2020, conforme descrito a seguir. 

3 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE APOIO AOS DOCENTES

Nesta seção são apresentadas as estratégias pedagógicas de apoio aos docentes, imple-
mentadas pelo NAeIP para apoio aos docentes durante o ERMT, e seus resultados.

A obtenção dos resultados, fruto da análise dos dados coletados, é de extrema importância 
para a validade da avaliação das estratégias institucionais dirigidas ao apoio aos docentes durante 
o ERMT. É preciso se dedicar ao debriefing, pois, minerados os dados pela experiência do docente 
na atividade, resta muito valioso o exame do sucesso ou insucesso da formação. O processamento 
e a avaliação dessa experiência podem demonstrar tanto o êxito da atividade formativa singular 
quanto a viabilidade da consolidação do processo de formação continuada em inovação pedagógi-
ca, tornando-o legado dos tempos desafiadores do distanciamento social. 

3.1 Apoio e comunicação entre pares
 No contexto do apoio e comunicação efetiva entre os docentes, foi incentivado o uso 
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do WhatsApp, fomentando assim a troca de experiências e o aprofundamento teórico sobre essas 
experiências. O NAeIP já era curador de um grupo no WhatsApp – o “Fique Por Dentro!” –, utilizado 
para o compartilhamento de notícias relacionadas às ações do grupo na instituição e propagação 
de informações voltadas às metodologias ativas. 

 Nesse grupo, inicialmente, participavam 20 docentes. Contudo, com o início da pan-
demia e a migração das atividades presenciais para as atividades remotas, o grupo também passou 
a exercer um papel fundamental na comunicação com os docentes, transformando-se num canal 
para esclarecimento de dúvidas relacionadas tanto a questões tecnológicas quanto a questões re-
ferentes às metodologias ativas. Atualmente, o grupo conta com 31 docentes e, além das dúvidas, 
o canal acolhe as experiências bem e malsucedidas do ensino remoto mediado por tecnologias, 
inspirando os docentes em suas práticas de ensino.

3.2 Estímulo ao uso de metodologias ativas de aprendizagem 

 Visando a manter o estímulo ao uso de metodologias ativas durante o ERMT, e ainda 
utilizando o grupo “Fique Por Dentro!”, foi feita uma sequência de publicações de cards, em que os 
contatos do NAeIP eram reforçados, bem como as informações relativas à migração dos processos 
de atendimento a docentes para o ambiente virtual. Os formulários de projeto e de avaliação que os 
docentes estavam habituados a utilizar no ensino presencial para organizar e avaliar as atividades 
com metodologias ativas desenvolvidas junto aos discentes foram adaptados para o ensino remoto 
com o uso do software Microsof Forms. Foram publicados ao todo cinco cards, com início na pri-
meira semana de aula do segundo semestre e com intervalo de uma semana entre cada um. As 
reuniões com os discentes para orientação e desenvolvimento de projetos foram transferidas para 
o ambiente virtual com o uso do software Microsoft Teams. Retornaram às chamadas dos cards 
cinco docentes que solicitaram acompanhamento na organização, desenvolvimento e aplicação de 
projetos de metodologias ativas, bem como solicitaram esclarecimentos acerca do funcionamento 
das ferramentas digitais utilizadas para os momentos síncronos e assíncronos de suas disciplinas. 

 Ainda, visando a estimular o uso de metodologias ativas associadas ao uso de tecno-
logias digitais e a buscar o aprofundamento teórico por parte dos participantes, foi realizada uma 
ação de leitura dirigida de um livro, por intermédio do grupo “Fique por Dentro!”. O livro escolhido 
pelo NAeIP foi o “Guia prático de Metodologias Ativas com uso de Tecnologias Digitais da Informa-
ção e Comunicação” de autoria de Alexandre José de Carvalho Silva. A obra apresenta o referencial 
teórico básico a ser desenvolvido entre os participantes, a saber: i) diferença entre utilizar ferra-
mentas para ERMT e usar metodologias ativas; ii) principais ferramentas para ERMT; e, ainda, iii) 
aplicações práticas de diferentes metodologias ativas, com exemplos de plano de aula.

 O processo de leitura foi conduzido pelo NAeIP da seguinte forma:

1. disponibilização de resenha do livro no grupo;
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2. estímulo à busca, por parte dos docentes, de exemplares do livro;
3. início da leitura comentada pelo NAeIP;
4. estímulo ao debate da leitura efetuada;
5. estímulo à busca por maiores informações junto ao NAeIP das metodologias apresentadas;
6. provocação aos demais participantes do grupo para a continuidade da leitura.

Os resultados dessa atividade, conforme avaliação do NAeIP, não foram exitosos. Dos 31 
docentes participantes do grupo apenas três solicitaram o livro e apenas dois docentes realizavam 
comentários sobre o livro e fomentavam o debate a partir dos conteúdos estudados, além de buscar 
novas referências em outras obras. Diante desse resultado a atividade não foi proposta novamente. 
Alguns docentes relataram ao NAeIP que o principal motivo para a falta de adesão foi a falta de 
tempo associada ao aumento das tarefas durante a pandemia. Cabe destacar que essa estratégia 
não foi avaliada por meio de um instrumento formal.

3.3 Suporte ao uso de novas ferramentas digitais

 A partir da suspensão da realização das aulas presencias, em 16 de março de 2020, 
os docentes foram desafiados a dominar tecnologias e ferramentas para continuarem suas aulas, 
ou seja, todas as suas aulas seriam diferentes. É pertinente mencionar que as duas primeiras se-
manas da suspensão das aulas presenciais serviram para que a instituição analisasse os recursos 
de teleconferência disponíveis no mercado, objetivando uma contratação e disponibilização aos 
docentes. Até esse momento, cada docente, além de já contar com o Ambiente de Aprendizagem 
Virtual (AVA) Moodle, utilizava um aplicativo diferente e de sua escolha para a realização dos mo-
mentos síncronos.

Após essa avaliação e respectiva contratação, o software Microsoft Teams foi disponibiliza-
do a todos os docentes e coordenadores. Juntamente com essa aquisição a instituição adquiriu o 
pacote da Microsoft Office e, com isso, todos os docentes passaram a ter um e-mail institucional, 
além dos demais recursos disponíveis nessa assinatura. Ao longo do semestre esses benefícios 
foram estendidos aos discentes. 

 A adoção desse aplicativo ocasionou dúvidas em relação ao uso; assim, imediatamente o 
NAeIP foi acionado e providenciou um treinamento feito por representantes da Microsoft com obje-
tivo de apresentar as funcionalidades mais básicas. 

O Moodle passou a ser utilizado como AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) por 100% 
dos docentes. Ao longo do semestre ele demonstrou que precisava de atualização. Mais uma vez, 
o grupo “Fique por Dentro!” foi o catalisador de informações dos docentes para que as decisões na 
instituição fossem tomadas rapidamente de modo que não afetasse o andamento do semestre. Da 
mesma forma, a instituição iniciou o processo de levantamento de custos e das necessidades para 
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a atualização desse sistema. Devido ao fato de que a atualização do AVA requeria que o sistema fi-
casse indisponível por um tempo, a instituição tomou a decisão de atualizá-lo após o encerramento 
do primeiro semestre de 2020.

Com base nos fatos apresentados, observa-se que o NAeIP, além de possuir um papel de 
buscar a inovação sustentada dentro dos processos pedagógicos, assumiu um papel fundamental 
para enfrentamento da crise, representou o elo entre os docentes e a instituição e entre os docen-
tes integrantes do NAeIP, muitas vezes de maneira pessoal, e os demais docentes.

3.4 Realização do 51º Seminário Pedagógico

A realização de seminários pedagógicos na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre não é 
uma ação recente, visto que a instituição tem 18 anos, e em julho de 2020, no contexto do ERMT, 
ocorreu o 51º Seminário Pedagógico. 

Diante do contexto do ERMT e da atualização recente do AVA, o NAeIP planejou o 51º Semi-
nário Pedagógico com um treinamento do novo Moodle para os docentes. Com base em um relató-
rio que mostrava as principais funcionalidades utilizadas pelos docentes ao longo do semestre do 
antigo sistema Moodle, o NAeiP planejou o treinamento e elaborou um manual detalhado abordan-
do essas funcionalidades e algumas novas. Esse treinamento ocorreu antes do início do segundo 
semestre de 2020, cujas aulas permaneceram ocorrendo de forma remota.

O NAeIP, na execução dos treinamentos, tem a preocupação de oportunizar que o conhe-
cimento e as dicas compartilhadas pelos docentes no grupo “Fique por Dentro!” sejam retomadas 
nos treinamentos, bem como de usar metodologias ativas e ferramentas para tornar o momento 
mais agradável a todos. 

O treinamento iniciou com breve relato das funcionalidades do Moodle e a apresentação 
dos dados referentes aos recursos mais utilizados no primeiro semestre e ao novo layout. Toda a 
atividade teve duração de uma hora e trinta minutos. Foram demonstrados, por meio de comparti-
lhamento de tela, no modelo hands-on, os seguintes recursos: rótulo, tarefa, fórum e questionário. 
Nessa noite houve a participação de 50 docentes, representando 83% do total da instituição.

Um ponto importante considerado pelo NAeIP é a avaliação da atividade realizada, pois a 
partir dos resultados e sugestões são planejadas ações ao longo do semestre e os tópicos a serem 
abordados no seminário seguinte. Portanto, foi realizada uma avaliação desse treinamento e foram 
recebidas 32 respostas. O Gráfico 1 apresenta o sentimento em relação à atividade.
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Gráfico 1 - Sentimento em relação à atividade

Fonte: Autoria própria (2021).

Percebe-se que apenas um docente respondeu a opção “nota três” em relação à execução 
da atividade; os demais responderam da seguinte maneira: “nota quatro” obteve 13 respostas e 
“nota cinco” obteve 18 respostas, sendo cinco a maior nota. O NAeIP concluiu que a atividade ob-
teve uma boa avaliação, demonstrando que os docentes se sentiram satisfeitos com o conteúdo 
apresentado.

Ao perguntar se a atividade desenvolvida na noite acrescentou conhecimento sobre o Moo-
dle, as respostas foram unânimes: todos os participantes afirmaram que o treinamento acrescentou 
conhecimento.

O Gráfico 2 apresenta o resultado da pergunta sobre quais funcionalidades apresentadas os 
docentes gostariam de aprender mais.

Gráfico 2 - Quero aprender mais sobre

Fonte: Autoria própria (2021).
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A partir dessa questão foi possível constatar que o questionário é o recurso que mais interes-
sa aos docentes. Nessa questão os docentes poderiam marcar todas as alternativas e sugerir ou-
tros recursos. Foram sugeridos treinamentos sobre como copiar rótulo, importar conteúdos e Wiki.

A questão seguinte indagou, comparando-se com as formações anteriormente realizados 
pelo NAeIP de forma presencial, como o docente se sentiu nesta formação mediada por tecnologia.  
A Tabela 1 apresenta os principais comentários, bem como a frequência em que ocorrem. Do total 
de 32 docentes 28 comentaram a questão e pode-se observar que apenas um comentou que sentiu 
cansaço; quanto aos demais, entende-se que gostaram da experiência.

Tabela 1 - Sentimento em relação à formação mediada por tecnologia

Respostas Frequência
Foi muito bom 3
Foi melhor 2
Foi um seminário muito proveitoso e foi ótimo estar com vocês! 2
Entusiasmada 2
Muito bem 1
Gostei 1
Foi ótimo 1
Adorei! 1
Foi uma experiência inovadora e muito produtiva 1
Me senti muito bem e satisfeito da mesma forma. 1
Tive dificuldade com as letras muito pequenas das telas compartilhadas 1
Interessante - diferente... mas faltou a proximidade do presencial 1
Muito boa com a possibilidade maior de interação 1
Achei interessante. 1
Cansativo 1
Mais focado 1
Infelizmente o Teams é horrível, pesado e pouco intuitivo. 1
Esclarecedor 1
Muito boa, intuitiva e interessante, com muitos aprendizados. 1
Achei prática e produtiva 1
Mais tranquila pois a formação me ajudou ótimo 1
Gostei e aprendi 1
Super tranquila, acho que funcionou bem 1
Total 28

Fonte: Autoria própria (2021).

Por fim, foi solicitado aos docentes que fizessem uma avaliação geral da atividade, abordan-
do se tinham conhecimento dos recursos apresentados e suas funcionalidades e sobre a adminis-
tração do tempo durante o treinamento. Os principais comentários foram: “conhecia poucas, saio 
muito mais capacitado”, “conhecia tudo, menos o questionário, que era do que mais eu precisava”, 
“tinha um bom conhecimento da ferramenta, mas agregou bastante”, “conhecimento limitado, foi 
aperfeiçoado”, “eu usava pouco o Moodle, mais para colocar materiais. Agora eu vou ampliar com 
estas funções apresentadas. Muito obrigada pelo seminário”, “os responsáveis pela atividade se 
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preparam com antecedência, sabiam explicar bem e esclarecer dúvidas”.

3.5 Analisando os resultados à luz dos estudos anteriores

Inicialmente, cabe destacar que os resultados deste relato estão em consonância com a 
pesquisa de Amaral e Polydoro (2020) quando afirmam que com a suspensão das aulas presen-
ciais não houve um único direcionador a ser seguido pelas instituições, mas que as principais 
características dessas estratégias são a criatividade e inovação. Percebe-se essas características 
quando o NAeIP transformou o grupo de WhatsApp “Fique Por Dentro!”, o qual fora incialmente 
criado para difundir as metodologias ativas e assumiu, além dessa função, um papel fundamental 
na comunicação com os docentes, transformando-se em um canal para esclarecimento de dúvidas 
relacionadas tanto às questões tecnológicas quanto às questões referentes às metodologias ativas, 
bem como um elo entre os docentes e a instituição e entre os próprios docentes.

A aproximação constatada entre os docentes e o NAeiP – seja por meio do grupo “Fique Por 
Dentro!” ou por contato pessoal entre os docentes que integram o NAeIP e os demais docentes – 
permitiu a rápida adaptação da instituição às demandas dos docentes para o enfretamento dos de-
safios impostos pelo ERMT. Destaca-se a realização do 51º Seminário Pedagógico, o qual obteve 
resultados muito positivos conforme foram expostos anteriormente. Esse fato reforça os argumen-
tos de Valente et al. (2020) e Sousa et al. (2020), pois, no momento da pandemia da COVID-19, 
não houve uma alternativa aos docentes se não se centrarem na lógica do “aprender a aprender”.

Ao se tratar de tecnologias e ferramentas digitais, ficou evidente que os docentes, ao solici-
tarem um software comum para realização das reuniões síncronas e atualização do AVA, corrobo-
raram os achados da pesquisa de Amaral e Polydoro (2020), que citam a “necessidade de propiciar 
conhecimento em ferramentas e recursos tecnológicos” (AMARAL; POLYDORO, 2020, p. 54) como 
aspectos apontados como primordiais para apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento das com-
petências digitais dos docentes, reforçando a habilidade para uso do AVA como política institucional 
e recurso de teleconferência, fato comprovado nos relatos do NAeIP.

Valente et al. (2020) e Ferreira, Sugahara e Branchi (2020) destacam que não é possível 
reproduzir no ensino remoto as mesmas práticas que eram utilizadas no ensino presencial e que 
as ferramentas digitais precisam ser vistas como meios para que os alunos atinjam a aprendiza-
gem significativa (FERREIRA; SUGAHARA; BRANCHI, 2020). Esse fato também foi constatado na 
avaliação do 51º Seminário Pedagógico, pois os docentes solicitaram aprimoramento dos recursos 
apresentados, além de treinamento em recursos ainda não ofertados pelo NAeIP.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da COVID-19 vem desafiando não apenas os envolvidos com a área da Saúde 
Pública, mas também os gestores e docentes dos diversos níveis educacionais. No caso deste 
estudo, foram apresentadas estratégias adotadas para apoio aos docentes pelo Núcleo de Apoio 
e Inovação Pedagógica (NAeIP) para garantia da manutenção e oferta do ensino superior e os su-
cessos e insucessos de sua implementação diante do distanciamento social.

Neste contexto, as estratégias pedagógicas assumiram outra perspectiva: a formativa, que 
impulsiona o desenvolvimento individual. Dessa forma, o apoio às práticas pedagógicas se trans-
forma de individual para um processo norteado pela colaboração e formação.

REFERÊNCIAS
AMARAL, E.; POLYDORO, S. Os desafios da mudança para o ensino remoto emergencial na gra-
duação na Unicamp–Brasil. Linha Mestra, n. 41, p. 52-62, 2020.

BEZERRA, K. P. et al. Ensino remoto em universidades públicas estaduais: o futuro que se faz pre-
sente. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e359997226-e359997226, 2020. 

BRASIL. Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus respon-
sável pelo surto de 2019. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 fev. 2020. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020. Altera a Por-
taria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
portaria-n-345-de-19-de-marco-de-2020-248881422?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2F-
guest%2Fsearch%3FqSearch%3DPortaria%2520345%2520de%252019%2520de%2520mar%-
25C3%25A7o%2520de%25202020. Acesso em: 24 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a substi-
tuição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia 
do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 
345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872. Acesso em 24 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resposta nacional e internacional de enfrentamento ao novo 
coronavírus. 2020. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-tempo/. Acesso em: 
18 nov. 2020.

FERREIRA, D. H. L.; SUGAHARA, C. R.; BRANCHI, B. A. O impacto da COVID-19 no ensino supe-
rior: desenvolvimento de atividades remotas em matemática e em estatística. Revista Tecnologia 
e Sociedade. v. 16, n. 43, 2020. 

GRAY, D. E. Pesquisa no mundo real. Porto Alegre: Penso Editora, 2016.

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2010.

PEROBELLI, A. MEC autoriza aulas não presenciais até dezembro de 2021. Disponível em: https://
abmes.org.br/noticias/detalhe/4142/mec-autoriza-aulas-nao-presenciais-ate-dezembro-de-2021#:~:tex-



pág. 40Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.2 | 2º Semestre 2021 | p.28-40

t=O%20ministro%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%2C%20Milton,superior%20em%20todo%20o%20
pa%C3%ADs. Acesso em 24 fev. 2021.

SILVA, A. J. C. Guia prático de Metodologias Ativas com uso de Tecnologias Digitais da Infor-
mação e Comunicação. Lavras: UFLA, 2020.

SOUSA, R. L. C. et al. Ensino Remoto de disciplina prática em tempos de pandemia. Anais... Se-
minário de Atualização de Práticas Docentes, v. 2, n. 1, 2020.  Disponível em: http://anais.unievan-
gelica.edu.br/index.php/praticasdocentes/article/view/5800   Acesso em: 14 out. 2020.

VALENTE, G. S. C. et al. O ensino remoto frente às exigências do contexto de pandemia: Reflexões 
sobre a prática docente. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, 2020.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE APOIO AOS DOCEN-
TES: O PAPEL DO NAEIP NO ENSINO REMOTO MEDIA-
DO POR TECNOLOGIA (ERMT)

Sandra Belloli De Vargas 
Adriana Paula Zanin Scherer 

Débora Cristina Holenbach Grivot 



pág. 41Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.2 | 2º Semestre 2021 | p.41-49

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ACADEMIC INNOVATION

REVISTA CIENTÍFICA

METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE MEDICINA: FERRAMENTA DE TRA-
BALHO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Isabela Arruda Soares01

Michela Macedo Lima Costa02

Rita de Cássia Natividade Athaíde03

Resumo: O uso de novas metodologias, também chamadas de “Metodologias Ativas”, ganha des-
taque no cenário atual, trazendo a ideia de um aluno ativo que constrói o conhecimento em situa-
ções desafiadoras. Nesse sentido, o uso de metodologias ativas no curso de Medicina, como a 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), constituí um novo paradigma para a formação de 
médicos críticos e reflexivos, proporcionando uma maior aproximação com a realidade no proces-
so de formação. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de descrever a experiência de 
docentes no uso de metodologias ativas no curso de Medicina a partir do eixo Habilidades Profis-
sionais I. Trata-se de um de um relato de experiência em que foi utilizado um roteiro estruturado 
de atividades que trabalhou com o componente “Comunicação Social em Saúde”. Esse roteiro 
foi elaborado em quatro etapas, contendo desde atividades pré-classe até outras desenvolvidas 
em sala, como simulação de situações-problema envolvendo a temática. Elementos importantes 
foram destacados no desenvolvimento dessa atividade: o trabalho em grupo com potencialização 
das interações e das possibilidades de aprendizagem através do cooperativismo; a utilização das 
situações-problema e simulações que permitiram a construção do conhecimento a partir de expe-
riências significativas em que os conteúdos de ensino foram oferecidos de forma inacabada a partir 
de problemas; resistência inicial possivelmente oriunda de experiências pedagógicas anteriores; 
aspectos emocionais e subjetivos que emergiram a partir da experiência; e desenvolvimento de ha-
bilidades relacionadas ao curso, tais como: acolhimento, humanização, relação profissional/usuário 
e educação em saúde. A utilização do recurso de metodologias ativas no contexto da utilização de 
situações-problema fortaleceu os objetivos apreendidos no roteiro prévio da aula e consolidou a 
aprendizagem com a futura prática médica.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Aprendizagem Baseada em Problemas. Formação Médica.
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ACTIVE METHODOLOGIES IN THE MEDICINE COURSE: WORK TOOL IN THE 
HEALTH COMMUNICATION PROCESS

Abstract: The use of new methodologies also coined “Active Methodologies”, gain prominence 
in the current scenario, bringing an idea of   an active student and that builds knowledge in chal-
lenging situations. In this sense, the use of active methodologies in the medical course, such as 
problem-based learning (PBL), constitutes a new paradigm for the formation of critical and reflexive 
physicians, providing a closer approach to reality in the training process. In this sense, this paper 
aims to describe the experience of teachers in the use of active methodologies in the medical course 
from the axis Professional Skills I. This is an experience report using a structured script of activities 
that worked with the “Social Communication in Health” component. This script was structured in four 
stages, from pre-class activities to others developed in the classroom, such as simulation of prob-
lem situations involving the theme. Important elements were highlighted in the development of this 
activity: group work with potentialization of interactions and learning possibilities through cooperativ-
ism; the use of problem situations and simulations that allowed the construction of knowledge from 
meaningful experiences in which teaching contents were unfinished from problems; initial resistance 
possibly from previous pedagogical experiences; Emotional and subjective aspects emerged from 
the experience and development of skills related to the course, such as: welcoming, humanization, 
professional / user relationship and health education. The use of active methodologies in the context 
of problem situations, strengthened the objectives learned in the previous script of the class and 
consolidated learning with future medical practice.

Keywords: Active methodologies. Problem-based learning. Medical Education.

INTRODUÇÃO

Em uma sociedade contemporânea marcada por mudanças e avanços tecnológicos, os mo-
delos pedagógicos tradicionais se encontram em crise no que se refere ao processo de ensino e 
aprendizagem. Nesse sentido, esses modelos têm sido questionados por centrarem o papel do 
professor em uma perspectiva conteudista, por considerá-lo o único responsável pelo repasse de 
informações em sala de aula, pela organização em fila das salas, pelo modelo de reprodução de 
conteúdo, pelo silêncio, pelas aulas expositivas, pelo tecnicismo entre outros fatores (LAZARO; 
SATO; TEZANI, 2018). 

Segundo Noffs e Dagostino (2016), no Brasil, este modelo pedagógico tradicional ainda é 
predominante, especialmente direcionado para crianças e adolescentes, trazendo repercussões 
na educação de adultos. Para os autores, torna-se pertinente pensar a educação de forma integral 
e holística, considerando as especificidades do processo de ensino-aprendizagem voltado para 
jovens e adultos, conforme apontam os estudos da Andragogia.
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Nessa perspectiva, o modelo pedagógico tradicional parece não atender mais às expectati-
vas dos alunos e às necessidades da sociedade, que busca uma maior participação dos discentes 
em sala de aula, demandando uma postura mais reflexiva, crítica e um perfil engajado na constru-
ção do conhecimento em situações desafiadoras e com desenvolvimento de certo grau de autono-
mia (D´MARIA; LEAL, 2017).

Em contraposição a esse cenário de práticas conservadoras e em reconhecimento à neces-
sidade de transformação educacional e às exigências do novo modelo de sociedade, considera-se 
que o uso de novas metodologias, também chamadas de “Metodologias Ativas”, ganha destaque 
por colocar o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem, valorizando a autonomia, o 
conhecimento relacionado às práticas que os alunos vivenciaram na vida, além da construção de 
uma visão de mundo que parte de conhecimentos prévios dos educandos (NOFFS; DAGOSTINO, 
2016).

Diante desse contexto, vem ganhando destaque nas escolas médicas um discurso sobre 
a necessidade e a importância de se considerar que o conhecimento é uma construção realizada 
pelo sujeito cognoscente e que essa construção depende de estratégias de ensino que tornem os 
conteúdos significativos aos alunos (CARABETTA JR., 2016). Para isso, tornou-se necessária uma 
mudança no método de ensino-aprendizagem nas faculdades de Medicina, instituída pelo MEC, 
através da Portaria Normativa nº 2 de 01 de fevereiro de 2013. Essa portaria aponta a utilização de 
metodologias ativas na formação dos estudantes de Medicina, favorecendo um ensino significativo 
e interdisciplinar.

Historicamente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) indicam uma formação de pro-
fissionais com conhecimentos gerais, alicerçada no compromisso social e na mudança do modelo 
de atenção à saúde (BRASIL, 2001). Os ministérios da Saúde e da Educação fundaram, em 2002, 
o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares nos cursos de Medicina (Promed) com 
a finalidade de fomentar as escolas de Medicina a adicionar mudanças pedagógicas significativas 
em seus currículos (BRASIL, 2002; BRANDÃO; ROCHA; SILVA, 2013), adotando o uso de meto-
dologias ativas, culminando com a publicação das DCNs, em 2014. Essas Diretrizes apresentam 
três eixos de competência a serem trabalhados na graduação: atenção à saúde, gestão em saúde 
e educação em saúde.

As metodologias ativas podem ser compreendidas como estratégias de ensino centradas na 
aprendizagem ativa do aluno. Entre as diversas estratégias se destacam: Aprendizagem por pares, 
Aprendizagem Baseada em Problemas e/ou em Projetos, Sala de aula invertida, Ensino híbrido 
entre outras (FONSECA; NETO, 2017). 

Muitas universidades brasileiras adotaram as metodologias ativas de ensino, sendo o Pro-
blem-based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) um dos métodos que 
trabalha na perspectiva da problematização. 

O método PBL é considerado uma das mais importantes inovações na educação médica nos 
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últimos anos. Sua adoção aconteceu como uma reação aos antigos currículos do curso de Medici-
na, os quais eram pautados no modelo flexneriano, cujo centro eram os ensinamentos biomédicos 
e o conhecimento puramente técnico-hospitalar. Nesse sentido, o processo de aprendizagem pas-
sou a ser mais horizontalizado, diminuindo a distância entre o aluno e o professor e fortalecendo 
o interesse do aluno pela busca do conhecimento (CAVALCANTE et al., 2018; GOMES; REGO, 
2011).

No Brasil, as faculdades pioneiras na utilização desse modelo foram a Universidade Federal 
de Londrina - PR (UEL) e a Faculdade de Medicina de Marília - SP (FAMEMA). Na Bahia, outras 
instituições, como a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Estadual do Su-
doeste da Bahia (UESB), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Faculdades Santo Agostinho 
(FASA), aderiram às metodologias ativas a partir do modelo de reorientação da formação médica.

A FASA implantou em 2012 o curso de Medicina, no campus de Vitória da Conquista, cujo 
currículo adotado se estrutura nos eixos: Habilidades Profissionais, IESC (Integração, Ensino, Ser-
viço e Comunidade), Tutoriais, Aulas práticas e Palestras.

  Habilidades Profissionais I constitui um eixo do método que tem o objetivo de formar 
antecipadamente competências e habilidades que irão contribuir para uma melhor relação médi-
co-paciente. Essas habilidades vão desde realizar uma história clínica completa do paciente, um 
exame físico, interpretar exames laboratoriais, conduzir uma reunião ou suturar uma ferida. Além 
disso, o médico precisa se relacionar de forma harmônica e horizontal com outros profissionais de 
saúde e se integrar na sua comunidade.

Destarte, entende-se que o uso da metodologia ativa de ensino-aprendizagem aproxima o 
graduando da realidade profissional e se compromete com a construção de uma educação médica 
pautada na interlocução dos saberes, contemplando o aluno como agente transformador dessa 
realidade. Por conseguinte, o objetivo deste trabalho é descrever a experiência de docentes no uso 
de metodologias ativas no curso de Medicina a partir do eixo Habilidades profissionais I.

1 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este é um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, proveniente do componente Ha-
bilidades Profissionais I, intitulado “Comunicação Social em Saúde”, ministrado para o primeiro 
semestre do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho, de Vitória da Conquista, no primeiro 
semestre de 2020.

O uso de metodologias ativas decorre em todo o curso de Medicina, seguindo o princípio 
didático de que o ensino de habilidades é centrado no aluno, com resgate de suas experiências 
anteriores, permitindo interação entre teoria e prática, visando à potencialização e ao sinergismo na 
aquisição de conhecimento das competências. 
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O eixo Habilidades Profissionais I se baseia em um programa educativo, estruturado longi-
tudinalmente, para desenvolvimento das aptidões clínicas necessárias para o exercício adequado 
da medicina. As competências propostas pelo currículo são classificadas em cinco categorias, a 
saber: acesso à informação médica, semiologia, procedimentos médicos, exames complementares 
e comunicação social em saúde. 

No componente “Comunicação Social em Saúde”, foi desenvolvida uma aula constituída de 
quatro etapas, fundamentada em um roteiro de estudos com assunto pré-determinado pelo módulo 
de Habilidades Profissionais I. A primeira etapa consistiu no contato prévio dos alunos com o rotei-
ro. Este foi enviado aos alunos, destacando-se as atividades pré-classe, os objetivos gerais e espe-
cíficos do componente, o conteúdo e o detalhamento das atividades. Estava posta a necessidade 
de divisão da turma em três grupos, com indicação de três textos para leitura prévia (um para cada 
grupo), os quais abordavam os seguintes temas: humanização, atendimento ao paciente e proces-
sos comunicacionais em saúde. Esses temas foram trabalhados a partir dos seguintes artigos que 
foram encaminhados por e-mail: “O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde”; 
“O aluno de Medicina e estratégias de enfrentamento no atendimento ao paciente”; e “Humaniza-
ção e processos comunicacionais: reflexões sobre a relação entre profissional de saúde e usuário”.

A segunda etapa se desenvolveu em sala de aula, onde os alunos foram orientados a se 
reunirem em grupos para leitura e análise de uma situação-problema (baseada em casos reais). 
Foram apresentadas três situações-problema com a possiblidade de análise a partir das referên-
cias sugeridas nos artigos.

 Na terceira etapa, os alunos foram convidados a apresentaram uma simulação das situa-
ções-problema, destacando aspectos que chamaram atenção de cada grupo. Após as encenações, 
cada grupo apresentou reflexões a partir de questões norteadoras anexadas à cada situação-pro-
blema. 

Na quarta etapa, foi realizado um processo de discussão e de reflexão entre docentes e 
discentes a partir dos registros de cada grupo, ancorado no material teórico sugerido, nas expe-
riências e nas vivências dos discentes, bem como nos conteúdos resgatados pelo docente, com 
destaque para pontos que precisavam ser aprofundados pelos discentes.

2 RESULTADOS

A construção da aprendizagem ocorreu por meio de atividades grupais, reconhecendo que o 
aluno busca ser o protagonista do conhecimento. Nesse sentido, o trabalho em grupo favoreceu a 
cooperação mútua com a significativa interação entre os alunos. Pozo (2002) sugere que isso acon-
tece porque o cooperativismo frequentemente melhora a orientação social e favorece o processo 
reflexivo e a tomada de consciência.
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Através da utilização da ABP como prática pedagógica fundamental, além de simulações e 
discussões participativas, permitiu-se fomentar a produção de conhecimento a partir do desenvolvi-
mento individual e coletivo do saber dos discentes. Com o uso de situação-problema, buscou-se a 
solução através da problematização. De acordo Neves et al. (2017), a estratégia problematizadora 
permite o trabalho com a construção do conhecimento a partir de experiências significativas em que 
os conteúdos de ensino são oferecidos de forma inacabada a partir de problemas, que devem ser 
descobertos e construídos pelos alunos. Além disso, a ABP, por ter uma base de conhecimentos es-
truturada em torno de problemas reais e por ser articulada com o desenvolvimento de habilidades 
de aprendizagem fundamentada na autonomia e no trabalho em equipe, favoreceu o compromisso 
com o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo dos educandos.

Foi perceptível a resistência inicial de alguns alunos em (re)conhecer o uso de metodolo-
gias ativas no ensino médico, possivelmente como reflexo de um modelo pedagógico tradicional 
oriundo especialmente do Ensino Médio ou de experiências pedagógicas anteriores. Neste sentido, 
Masetto (2012) enfatiza que o histórico escolar embasado no modelo de aula expositiva e repeti-
tiva valoriza os conteúdos que são repassados e posteriormente cobrados por meio de exercícios 
mecânicos e provas. Além disso, o autor acrescenta que, em contraponto ao modelo tradicional, a 
participação ativa do aluno provoca uma mudança de comportamento, pois o aluno tem diversas 
formas de aprendizagem: sozinho (autoaprendizagem), com os colegas (interaprendizagem) e em 
parceria com o professor. Essa última forma entendida como facilitadora e dinamizadora da apren-
dizagem do aluno.

Destaca-se que alguns alunos já tinham algum contato com o conteúdo sugerido no roteiro 
de aula, mesmo minimamente. Reconhecer esses conhecimentos e as subjetividades dos discen-
tes permitiu entender os significados que cada um atribuiu aos temas abordados, com o intuito de 
gerar incorporação de novos conhecimentos e aprendizagem. Sobre este aspecto Noffs e Dagos-
tino (2016) salientam que

             a educação de adultos deve estabelecer e incentivar situações nas quais a  opinião, as mais 
diversas interpretações sobre um mesmo tema sejam expostas e discutidas, pois é partir 
desta ação que o indivíduo aprende, pois ressignifica algo que não conhecia e por meio do 
debate coletivo, do conhecimento de outra ideias diferentes da dele, acaba por formar uma 
nova opinião e conhecer melhor outros pontos de vista que jamais teria refletido se não fosse 
proporcionado pelo educador esse momento de troca de experiência (NOFFS; DAGOSTINO, 
2016, p. 44).

A utilização dos roteiros de aula com as sugestões de atividades que foram desenvolvidas 
pelos discentes referentes aos objetivos da temática abordada auxiliou na construção eficiente e 
focada dos conhecimentos, especialmente o uso das simulações através das situações-problema 
(baseadas em casos reais). No PBL, o professor se responsabiliza em preparar problemas a serem 
resolvidos pelos alunos de maneira colaborativa (LAZARO; SATO; TEZANI, 2018). Assim, antes de 
trabalhar conceitos teóricos, os alunos tiveram contato com problemas reais a serem solucionados, 
de forma a serem instigados a buscar novos conhecimentos. 

O eixo de Habilidades Profissionais I, através do componente “Comunicação Social e Saúde”, 
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também permitiu observar – no contexto das relações aluno-aluno, aluno-professor e professor-alu-
no – aspectos afetivos e emocionais que se evidenciaram no processo de ensino-aprendizagem. 
Alguns alunos chegaram a manifestar emoções intensas por se identificarem com os casos, outros 
demonstraram aspectos muito fortemente ligados à própria personalidade. Esses aspectos emocio-
nais evidenciaram condições que foram despertadas nas relações, que podem ter sido oriundas de 
experiências anteriores, de forma consciente ou inconsciente, podem também representar aspec-
tos que sinalizam alguma desorganização emocional, enfim, que revelam expressões dos valores, 
da cultura, da visão de mundo, das singularidades de cada sujeito, seja professor ou aluno. Con-
soante a essa perspectiva, Tardif (2010), citado por Noffs e Dagostino (2016), aponta que: 

o trabalho diário com os alunos provoca no professor o desenvolvimento de um conhecimen-
to de si, de um conhecimento de suas próprias emoções e valores, da natureza, dos objetos, 
do alcance e das consequências dessas emoções e valores na sua maneira de ensinar” 
(TARDIF, 2010 apud NOFFS; DAGOSTINO, 2016, p. 268).

Outros elementos trabalhados a partir do PBL permitiram que os alunos pudessem desen-
volver habilidades relacionadas ao curso, tais como: acolhimento, humanização, relação profis-
sional/usuário e educação em saúde. Essa nova tendência pedagógica permite aos acadêmicos 
buscarem o lado crítico-reflexivo, pois força a necessidade de uma leitura criteriosa, visando a 
identificar o problema da discussão, bem como formular hipóteses, elaborar questões norteadoras 
para o estudo e resolutividade do problema. 

Pode-se concluir que a utilização do recurso das metodologias ativas no contexto das situa-
ções-problema fortaleceu os objetivos apreendidos no roteiro prévio da aula e consolidou a apren-
dizagem com a futura prática médica.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da metodologia ativa PBL no eixo de Habilidades Profissionais I foi uma proposta 
pedagógica que levou em conta os conhecimentos prévios dos alunos, proporcionando uma ativi-
dade que despertou o interesse dos discentes, favorecendo debate e trocas de ideias, experiências 
e opiniões. Destaca-se que as situações-problema estavam situadas em um contexto social mar-
cado por diferentes determinantes sociais, o que gerou uma aproximação da realidade concreta, 
sedimentando o saber teórico correlacionado à prática. 

Em relação aos temas abordados, acredita-se que houve uma sensibilização dos discentes 
acerca dos aspectos relacionados à humanização, acolhimento, relação profissional/usuário e edu-
cação em saúde, consolidando a aprendizagem com a futura prática médica.

O ensino em grupos e estruturado em metodologias ativas, com planejamento de curso e 
planos de aula exigidos em forma de Lei em cumprimento às Diretrizes Curriculares estabelecidas 
pelo Ministério da Educação do Brasil, é um grande desafio para todo o corpo docente e coorde-
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nadores de cursos, pois muitos professores foram preparados para uma educação tradicional e 
muitos alunos também não aprenderam a ser questionados e autodirigidos. Nesse sentido, é impor-
tante destacar que o docente que atua especialmente com jovens e adultos deve incorporar em sua 
prática aspectos como: interação, saber planejar, adoção de metodologia focada na aprendizagem, 
consideração da subjetividade entre outros aspectos; ademais,

         deve adotar outras atitudes como: reconhecer o público-alvo, quem são seus alunos, que 
características o grupo traz, etc., a fim de planejar de forma assertiva atividades de acordo 
com a característica do grupo, proporcionando o interesse e motivação de todos (NOFFS; 
DAGOSTINO, 2016, p. 46).

O uso de metodologias ativas no curso de Medicina, como a Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), constituí um novo paradigma para a formação de médicos críticos e reflexivos, 
proporcionando uma maior aproximação com a realidade no processo de formação. Assim, os dis-
centes podem vivenciar experiências e, a partir delas, compreender melhor a realidade e especial-
mente o processo de comunicação em saúde.

 Assim, considera-se que as metodologias ativas contribuem na formação de futuros 
profissionais capazes de usar o conhecimento na prática profissional, no contexto de vida e em prol 
da saúde e do bem-estar da sociedade.
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Resumo: O ensino de lógica de programação deve apresentar os principais conceitos de forma 
simples e intuitiva, a fim de incentivar o pensamento computacional para a resolução de problemas, 
dividindo-os em partes e desenvolvendo algoritmos para solucioná-los. Para trabalhar de forma 
simples a linguagem computacional, apropriando-se da sequência de pensamentos lógicos e siste-
máticos, foi utilizado o programa Scratch para a introdução de conceitos de lógica de programação, 
no curso de graduação de Design, utilizando linguagem visual. A estratégia pedagógica aplicada 
e apresentada neste artigo foi a de aliar a Aprendizagem Baseada em Projetos à Aprendizagem 
Baseada em Jogos para criação de artefatos de jogos 2D, baseados no problema atual enfrentado 
que é a pandemia do novo Coronavírus. A criação do artefato jogo se tornou uma das principais 
motivações dos alunos para desenvolver habilidades e competências relacionadas à disciplina de 
lógica de programação. O projeto abasteceu um repositório Web com 33 jogos sobre o tema, além 
de vários outros criados para a prática dos conceitos aplicados, em outros estúdios da turma, e 
além do portfólio do próprio aluno. Em geral, as reações da pesquisa de avaliação, realizada ao 
final do projeto, foram positivas, demostrando concordância com a ferramenta e com as metodo-
logias aplicadas. Foi possível concluir que o ensino e aprendizado da tecnologia, especificamente 
de lógica de programação, atendeu tanto ao viés de conhecimento, promovendo a prática das 
estruturas básicas de algoritmos para desenvolvimento de Software, quanto à área transversal do 
conhecimento, ao ampliar o entendimento sobre temas transversais e suas relações com o proble-
ma atual do mundo, que é a pandemia do novo Coronavírus.

Palavras-chave: Jogos 2D. Scratch. Aprendizagem Baseada em Projetos. Aprendizagem Baseada 
em Jogos.

2D GAME PROJECTS ON THE CORONAVIRUS IN THE PROGRAMMING LOGIC 
TEACHING USING SCRATCH

Abstract: The teaching of programming logic should present the main concepts in a simple and 
intuitive way, in order to encourage computational thinking, for solving problems, dividing them into 
parts and developing algorithms to solve them. To work the computational language in a simple way, 
appropriating the sequence of logical and systematic thoughts, the Scratch program was used to 
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introduce concepts of programming logic in the Design Graduation course, using visual language. 
The pedagogical strategy applied and presented in this article was to combine Project Based Learn-
ing with Game Based Learning, to create 2D game artifacts, based on the current problem we are 
facing, which is the new Coronavirus pandemic. The creation of the game artifact became one of 
the main motivations for students to develop skills and competences related to the discipline of pro-
gramming logic. The project provided a Web repository with 33 games on the theme, in addition to 
several others created for the practice of applied concepts, in other studios of the class, in addition 
to the student’s own portfolio. In general, the reactions of the evaluation research, carried out at the 
end of the project, were positive, showing agreement with the tool and methodologies applied. It was 
possible to conclude that the teaching and learning of technology, specifically of programming logic, 
served both the knowledge bias, acquiring practice of the basic structures of algorithms for software 
development, as well as in the transversal area of   knowledge, by expanding the understanding of 
transversal themes and its relationship to the current problem in the world, which is the new coro-
navirus pandemic.

Keywords: 2D games. Scratch. Project-based learning. Games-based learning.

INTRODUÇÃO

O ensino de lógica de programação é elemento básico e essencial para aquisição de habili-
dades no que se refere ao pensamento computacional. 

Há muitas discussões sobre com qual linguagem se deve iniciar a aprendizagem de lógica 
de programação; há, no entanto, algum consenso sobre a prática inicial dessa aprendizagem ter 
suporte em ferramentas de uso fácil que permitam ao aprendiz experimentar, descobrir, testar e 
errar, conforme afirmam Barros e Delgado (2006).

 No curso de graduação de Design da instituição UniFOA, uma das disciplinas eletivas é “Tó-
picos Especiais em Programação de Computadores/Softwares”. Como estratégia, na introdução 
desses conceitos de lógica de programação se utiliza uma linguagem visual para apresentação da 
sequência de pensamentos lógicos e sistemáticos, com design simples e intuitivo, através do uso 
do programa Scratch.

A lógica de programação, de modo geral, diz respeito à forma como a pessoa escreve uma 
solução ou algoritmo utilizando as linguagens de programação existentes no mercado. 

Aliando a lógica de programação à solução de problemas realistas, foi aplicada a metodolo-
gia ativa Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP) na disciplina, no desenvolvimento de Jogos 2D 
sobre o novo Coronavírus.

Correa e Tomceac (2020) destacaram que um marco importante na concepção de projetos 
na educação foi a necessidade de se ancorar em temas que façam parte da realidade dos estudan-
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tes, seja no próprio ambiente escolar, em sua moradia, em sua comunidade, permitindo também 
uma aproximação dos conceitos que são abordados na escola com os problemas reais do cotidiano 
dos estudantes.

Considerando o momento atual da pandemia, a qual mudou a rotina acadêmica e pessoal 
dos alunos, foi escolhido esse tema como âncora para a elaboração de questões norteadoras ca-
pazes de mobilizá-los para o levantamento de informações e produção de soluções, em formato de 
jogos 2D, construídos utilizando o Scratch. 

Os jogos trazem em si uma infinidade de conceitos que estimulam a aprendizagem. Para 
Prensky (2012), a aprendizagem baseada em jogos digitais é eficiente porque está de acordo com 
o estilo de aprendizagem dos estudantes atuais e futuros; é motivadora por ser divertida; e é bas-
tante versátil porque pode ser adaptada a quase todas as disciplinas e habilidades a serem apren-
didas, sendo muito eficaz se for corretamente utilizada.

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um projeto e seu resultado e se organiza 
da seguinte maneira: na seção 1 é feita a apresentação do referencial teórico, com apresentação 
da ferramenta Scratch e das metodologias ativas Aprendizagem Baseada em Projetos e em Jogos; 
o método do estudo realizado neste trabalho é descrito na seção 2; na seção 3 são apresentados 
os resultados; por último, na seção 4, são apresentadas as considerações finais, incluindo os tra-
balhos futuros.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 O Scratch

O Scratch é um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do Instituto de Tec-
nologia de Massachusets (MIT), baseado em blocos lógicos, para desenvolvimento de histórias 
interativas, jogos e animações, além de permitir o compartilhamento das criações através de repo-
sitório na web. 

           A capacidade de escrever programas de computador é uma parte importante da alfabetiza 
ção na sociedade de hoje. Quando as pessoas aprendem a programar usando o Scratch, 
elas aprendem estratégias importantes para a resolução de problemas, projetos de design e 
comunicação de ideias. (SCRATCH Brasil, 2014)

Segundo Maloney et. al. (2008), o Scratch apoia e promove o desenvolvimento de nove 
competências de aprendizagem importantes para o século XXI:

i) competências no gerenciamento de informações em diversas mídias; 

ii) competências de comunicação; 

iii) raciocínio crítico e pensamento sistemático;



pág. 53Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.2 | 2º Semestre 2021 | p.50-62

PROJETOS DE JOGOS 2D SOBRE O CORONAVÍRUS NO 
ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO 
O SCRATCH 

Luciane Carvalho Jasmin de Deus  

iv) identificação, formulação e resolução de problemas;

v) criatividade e curiosidade intelectual; 

vi) competências interpessoais e de colaboração;

vii) autonomia; 

viii)  responsabilidade e adaptabilidade;

ix) responsabilidade social. 

Com ambiente de programação de fácil utilização, não requer conhecimentos prévios de 
algoritmos e, a partir de fragmentos de códigos embutidos em blocos de comandos, agrupados em 
cores diferenciadas, ao serem arrastados para a janela de código, constrói-se a lógica do projeto, 
em que a programação é feita de forma simples e promovendo a experimentação com movimentos 
de “arrastar e soltar”.

Para Cardoso e Faria (2019), o Scratch está sendo muito utilizado para fins educacionais 
no mundo, principalmente na construção do pensamento computacional, promovendo o desen-
volvimento de um raciocínio lógico com maior facilidade. O Scratch tem sido usado, inclusive, em 
instituições de ensino, de diversos níveis, sendo que no Ensino Superior se destaca seu uso para 
o aprendizado de programação, já que acadêmicos possuem dificuldades nas disciplinas iniciais 
de lógica.

Rios e Cury (2016) afirmam que o Scratch também inclui a aprendizagem de conceitos 
(construções de decisão, repetição, condicionais, comunicações, sons e variáveis), em geral, difí-
ceis para aprendizes iniciantes.

Assim, o uso do Scratch, além de possibilitar o aprendizado dos conceitos e a prática da 
lógica de programação, motivou a realização do projeto de desenvolvimento de jogos 2D sobre a 
pandemia do novo Coronavírus.

1.2 Aprendizagem Baseada em Projetos e em Jogos

Segundo Bender (2014, p. 15), a Aprendizagem Baseada em Projeto pode ser definida pela 
utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, tarefa ou problema alta-
mente motivador e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos, no contexto do 
trabalho cooperativo para a resolução de problemas. Os componentes da ABP são basicamente os 
apresentados a seguir:

Âncora, o ponto de partida do projeto. Para Bender, citando Grant (2002), uma âncora serve 
para fundamentar o ensino em um cenário do mundo real, podendo ser um artigo de jornal, vídeos 
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relacionados, um problema colocado ou uma apresentação multimídia.

Questão motriz ou questão principal, que, conforme Bender (2014), citando Larmer e Mer-
gendoller (2010), fornece a tarefa geral ou a meta declarada para o projeto de APB. Deve ser ex-
plicitada de maneira clara e ser altamente motivadora, além de ser algo que os alunos considerem 
significativo e que desperte sua paixão.

Artefatos, ou itens criados ao longo da execução de um projeto, que, de acordo com Bender 
(2014), representam possíveis soluções, ou aspectos da solução, para o problema. 

Considerando que os artefatos construídos nos projetos foram jogos 2D, pode-se dizer que, 
de forma aliada, também foi utilizada a Aprendizagem Baseada em Jogos ou Game Based Learning 
(GBL).

Carvalho (2015) afirma que essa metodologia pedagógica se foca na concepção, desenvol-
vimento, uso e aplicação de jogos na educação e na formação. Ainda, afirma que ela se integra na 
denominação geral de Jogos Sérios (Serious Games), ou seja, jogos que têm um objetivo principal 
que não é o entretenimento e que têm sido utilizados, com sucesso, nas áreas da saúde, investiga-
ção, planejamento, emergência, publicidade etc.

A aprendizagem baseada em jogos digitais, segundo Prensky (2012), é eficaz porque utiliza 
técnicas de aprendizagem interativa, que não provêm de jogos, associadas a técnicas de apren-
dizagem interativa, que já vêm sendo implementadas em jogos comerciais desde os primeiros 
jogos desenvolvidos. Entre essas técnicas se destacam: prática e feedback, aprender na prática, 
aprender com os erros, aprendizagem guiada por metas, aprendizagem guiada pela descoberta, 
aprendizagem baseada em tarefas, aprendizagem guiada por perguntas, aprendizagem contextua-
lizada, role-playing, treinamento, aprendizagem construtivista, aprendizagem acelerada, selecionar 

a partir de objetos de aprendizagem e instrução inteligente.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

O projeto foi realizado no curso de graduação de Design, durante o 2º semestre de 2020, 
na disciplina de “Tópicos Especiais em Programação de Computadores/Softwares” e contou com a 
participação de 30 alunos matriculados. 

As orientações e avaliações relacionadas ao projeto foram disponibilizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição, conforme se vê na Figura 1.
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Figura 1 - Orientações quanto à entrega do artefato do projeto

Fonte: Autoria própria.

Para o desenvolvimento do projeto na referida turma, ao aplicar a Aprendizagem Baseada 
em Projetos, foram definidos os seguintes componentes:

1. Âncora: a âncora do projeto foi o novo Coronavírus, tema que trouxe reflexão sobre 
diversos hábitos e mudança de atitudes, por exemplo em relação à higiene pessoal, à 
consciência sobre a forma de contaminação do vírus, à maneira de demonstrar afetivi-
dade, à adequação da rotina em vista ao distanciamento social, bem como ao posicio-
namento individual baseado na coletividade.

2. Questão motriz: a questão motriz foi “Como um jogo 2D pode auxiliar as pessoas no 
entendimento de questões educativas sobre a pandemia do novo Coronavírus?”  

3. Artefatos: na definição dos artefatos, listou-se os produtos entregáveis que no projeto 
foram jogos 2D, desenvolvidos em Scratch, sobre o tema.

Conforme Correa e Tomceac (2020), o ensino e o aprendizado da tecnologia têm dois vieses 
que se deve considerar: o da área do conhecimento e o da área transversal. As tarefas apresenta-
das para o desenvolvimento do artefato consideraram os dois vieses do ensino e aprendizado de 
tecnologia.

Como área do conhecimento – a qual necessita da instrumentalização, das habilidades e 
das competências específicas –, foi necessário identificar e aplicar os tipos de estruturas de pro-
gramação sequencial, condicional e de repetição no desenvolvimento dos jogos, possibilitando 
instrumentalização da conceituação de lógica de programação aplicada à programação gráfica do 
Scratch. Também foram solicitados conhecimentos e a utilização da ferramenta para definição de 
um palco no jogo, apresentação de personagens e lógica adequada para exemplificar as estruturas.

Já a área transversal do conhecimento serve para fomentar outras áreas do conhecimento, 
em caráter interdisciplinar, oferecendo o suporte ao desenvolvimento de outras habilidades e com-
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petências, bem como outros temas e conteúdos. No presente projeto os assuntos sobre a âncora 
foram apresentados com foco nos Temas Transversais, especificamente sobre os eixos Responsa-
bilidade Social e Saúde, tendo como base o material disponível no site https://sites.unifoa.edu.br/
comciencia/transversais.asp.

Os jogos desenvolvidos foram compartilhados pelos alunos no repositório do Scratch Web 
da Turma ScratchFOA - Design 2020, no Estúdio sobre Coronavírus criado para a atividade, dispo-
nível no endereço https://scratch.mit.edu/studios/27630597/. 

O repositório também armazenou as demais atividades de programação desenvolvidas du-
rante o semestre e contribuiu para a criação de um portfólio individual do aluno, tornando possível 
uma avaliação formativa durante o semestre. 

O feedback avaliativo do aluno se deu de duas formas: realizado pelo professor, por meio de 
uma avaliação somativa, de acordo com as rubricas de correção do trabalho apresentado; e pelos 
colegas, por meio das interações, como comentários e mecanismos de recomendação, curtidas e 
favoritos.

Ao final do processo de desenvolvimento do projeto, foi realizada uma pesquisa quanto à 
estratégia pedagógica aplicada no ensino de lógica de programação em relação à utilização do 
Scratch como ferramenta para a programação e às metodologias ativas aplicadas, visando a ave-
riguar a opinião dos alunos, conforme apresentado em parte na Figura 2.

Figura 2 - Tela do questionário de avaliação do trabalho

Fonte: Autoria própria.

As questões foram apresentadas em formato de Escala Likert, considerando sua popularida-
de e principalmente sua relevância para fazer medições e saber sobre o grau de conformidade de 
uma pessoa ou entrevistado em relação a uma certa resposta negativa ou afirmativa, revelando, ao 
responder, seu nível de concordância ou discordância.

A seguir serão apresentados os artefatos desenvolvidos, bem como o resultado da pesquisa 
de concordância dos participantes do projeto.
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3 RESULTADOS

Ao final do projeto desenvolvido, 33 artefatos foram apresentados sobre o tema, atendendo 
tanto ao viés da área de conhecimento quanto ao da área transversal. 

Em relação ao viés da área transversal do conhecimento, a narrativa dos artefatos desenvol-
vidos reforça o cumprimento dessa abordagem. 

É possível observar na Figura 3 que, de forma lúdica, o jogo apresenta uma reflexão sobre 
respeitar o isolamento social devido à Covid-19, evitando aglomerações e também obedecendo às 
medidas de higiene. 

Figura 3 - Tela inicial do Jogo no Scratch

 

Fonte: Autoria própria.

Por sua vez, o jogo da Figura 4 incentiva a se ficar em casa e as demonstrações de amor e 
de apoio em forma de mensagem, aos amigos e familiares.

Figura 4 - Tela do código do jogo sobre exemplo de Sequência 

Fonte: Autoria própria.
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Na Figura 5 o jogador precisa acertar o álcool gel 70% nas mãos, abordando a importância 
do seu uso contínuo e correto. 

Figura 5 - Tela do código do jogo sobre exemplo de Condição e Repetição

Fonte: Autoria própria.

Levando-se em consideração a âncora do projeto, que foi o novo Coronavírus, é possível 
verificar a contribuição da aplicação da Aprendizagem Baseada em Projetos no ensino e aprendi-
zado da tecnologia, principalmente no que se refere a esse viés, considerando sua aplicação para 
resolução de problemas em diversas áreas.

Uma das respostas do questionário de avaliação dos alunos reforça essa constatação, visto 
que apresenta discordância apenas parcial e pequena em relação a quase 70% de aceitação e 
concordância de que a ABP amplia o entendimento sobre o tema transversal.

Gráfico 1 - Utilizar Aprendizagem Baseada em Projetos 

ampliou seu entendimento quanto ao tema

Fonte: Autoria própria.

Quanto ao viés da área de conhecimento, a criação de algoritmos gerados a partir dos blo-
cos de instrução representa estruturas de lógica de programação, apresentadas na guia específica 
de código da ferramenta. É possível observar, nas Figuras 4 e 5, a estrutura sequencial que se 
encontra representada com comandos executados na ordem de sua representação. Por sua vez, 
as estruturas lógicas de repetição e condição estão apresentadas na Figura 5, por meio dos blocos 
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do tipo Controle, com a utilização dos comandos “Se” e “Sempre”.

O questionário revelou, conforme o Gráfico 2, que os alunos reconhecem as diferenças entre 
as principais estruturas de lógica de programação, não apresentando nenhuma discordância.

Gráfico 2 - Reconheço as diferenças entre as estruturas
de sequência, repetição e condição.

Fonte: Autoria própria.

Além disso, as repostas do questionário apresentaram uma aceitação ao uso do Scratch 
para o aprendizado dos conceitos de lógica de programação, com quase 70% de concordância 
conforme o Gráfico 3, o qual não apresenta nenhum percentual de discordância total, apesar de 
7,7% de discordância parcial.

Gráfico 3 - Com a utilização do Scratch foi possível maior entendimento

sobre os conceitos envolvendo lógica de programação

Fonte: Autoria própria.

O questionário também continha questões abertas, como a que destinava à escrita de críti-
cas e/ou sugestão referentes à utilização do Scratch na introdução de lógica de programação. 

Entre as respostas, são destacáveis algumas: “Achei uma ótima maneira de aprender pro-
gramação. Tornou a experiência mais didática e divertida.” e “Continue assim, é uma forma leve 
aprender”; ambas corroboram a afirmativa do Gráfico 3. Isso ocorre mesmo quando o tema não foi 
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de agrado, como se evidencia na resposta: “Achei uma técnica divertida de aprender a programa-
ção, só pessoalmente não gostei dos temas dos trabalhos”.

Entretanto, alguns alunos apresentaram dificuldades, mesmo utilizando a programação vi-
sual: “Como não sou muito bem em computação achei muitas dificuldades”. Ou, ainda, aquele que 
talvez prefira programas mais avançados para a prática da lógica de programação: “Acho que exis-
tem programas mais atuais para programação”. 

Outro fator analisado foi sobre o Scratch possuir recursos como compartilhamentos, co-
mentários, curtidas, adicionar aos favoritos, o que facilita e incentiva a integração entre os alunos. 
O Gráfico 4 apresenta que quase 80% dos alunos que participaram da pesquisa corroboram essa 
afirmativa, sendo que os demais, em torno de 20%, possuem opinião neutra.

Gráfico 4 - Utilizar os recursos do estúdio da turma no Scratch possibilitou 

interação com outros colegas

Fonte: Autoria própria.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de lógica de programação, especialmente em áreas distintas da Tecnologia da In-
formação, deve apresentar os principais conceitos de forma simples e intuitiva, a fim de incentivar 
o pensamento computacional para a resolução de problemas, dividindo-os em partes e desenvol-
vendo algoritmos para solucioná-los.

A estratégia pedagógica aplicada no projeto apresentado neste artigo foi a de aliar a Apren-
dizagem Baseada em Projetos à Aprendizagem Baseada em Jogos, o que gerou artefatos, sendo 
jogos 2D, baseados no problema atual enfrentado que é a pandemia do novo Coronavírus. 

A questão motriz “Como um jogo 2D pode auxiliar as pessoas no entendimento de questões 
educativas sobre a pandemia do novo Coronavírus?”, apresentada pela ABP, impulsionou a pes-
quisa e principalmente o desenvolvimento de artefatos de jogo, que atendeu ao tema, assim como 
à abordagem do viés transversal do conhecimento.
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Por outro lado, a Aprendizagem Baseada em Jogos conduziu a criação de jogos 2D, do tipo 
serious games, com a utilização da ferramenta Scratch, na criação de algoritmos que utilizaram es-
truturas lógicas de sequência, condição e repetição, entre outros conceitos de programação, como 
variáveis e funções. Assim, atendeu-se ao viés do conhecimento.

A criação do artefato jogo se tornou uma das principais motivações dos alunos para desen-
volver habilidades e competências relacionadas à disciplina de lógica de programação.

O projeto abasteceu um repositório Web com 33 jogos sobre o tema, além de vários outros 
criados para a prática dos conceitos aplicados, em outros estúdios da turma, e além, também, do 
portfólio do próprio aluno.

A interação via recursos de colaboração e comunicação oferecida no portal do Scratch pos-
sibilitou a apresentação do jogo, bem como a utilização pelos seus colegas de turma, que puderam 
inclusive deixar comentários, curtir e até verificar o código fonte, ampliando as oportunidades de 
troca e aprendizados.

Em geral, as reações da pesquisa de avaliação, realizada ao final do projeto, foram posi-
tivas, demostrando concordância com a ferramenta e com as metodologias aplicadas. Porém, é 
curioso e cabe ser ressaltado que a pesquisa apresentou uma média de 23% dos participantes com 
uma opinião neutra em quase todas as respostas.

Como trabalhos futuros, propõe-se a realização de uma investigação mais detalhada da 
estratégia de ministrar uma disciplina introdutória de programação utilizando a Aprendizagem Ba-
seada em Projetos aliada à Aprendizagem Baseada em Jogos. A ideia é que o experimento seja 
executado em uma quantidade maior de aulas. 

Foi extramente motivador verificar o interesse dos alunos em desenvolver jogos para a cons-
cientização desse tema, bem como verificar a empolgação deles em jogar os artefatos desenvolvi-
dos pelos colegas da turma.
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Resumo: Partindo da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), pedagogia específica que orien-
ta os processos de ensino-aprendizagem e avaliação a partir do planejamento e desenvolvimento 
de processos em sequência que levam a um resultado final, o objeto deste estudo foi proposto por 
meio de processos em que os discentes deveriam utilizar as competências formativas dos demais 
componentes curriculares do semestre, buscando a aplicabilidade na sua formação, bem como a 
relação com as demandas do mercado de trabalho e com as da vida cidadã. O objetivo deste artigo 
é estabelecer uma análise descritiva e crítica aos processos de desenvolvimento de uma disciplina 
de projetos que foi ministrada para turmas de primeiro e segundo períodos dos cursos de Ciên-
cias Contábeis e Administração em uma Instituição de Ensino Superior do estado de Rondônia, 
Amazônia, Brasil, no segundo semestre de 2020. Para alcançar tal objetivo foram estabelecidas 
duas metodologias de organização, investigação e análise dos dados: a análise documental das 
matrizes curriculares e o relato de experiência docente. Mesmo com as dificuldades inerentes ao 
momento atual e com alunos iniciantes na formação e na linguagem científica, a Pedagogia de Pro-
jetos aplicada neste trabalho resultou em produções científicas, criação de rede de contatos dentro 
e fora dos muros (virtuais) do Centro Universitário. Junto às competências esperadas pela matriz 
curricular, outras transversais foram desenvolvidas, inerentes à natureza coletiva do projeto. Con-
clui-se que a Pedagogia de Projetos, alinhada às metodologias ativas e às mudanças do perfil de 
atuação docente, possui potencial para ampliar o aprender a aprender do discente e para relacionar 
as disciplinas e seus currículos com a ação profissional futura dos estudantes e no caso específico 
do relato aqui desenvolvido. 
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Abstract: Starting from project-based learning (PBL), a specific pedagogy that guides the teach-
ing-learning-evaluation processes from the planning and development of processes in sequence 
that lead to a final result, the object of this study was proposed through processes where students 
students should use the training skills of the other curricular components of the semester, seeking 
applicability in their training, as well as the relationship with the demands of the labor market and 
of citizen life. The objective of this article is to establish a descriptive and critical analysis of the 
development processes of a project discipline that was taught to first and second period classes in 
Accounting and Administration courses at a Higher Education Institution in the state of Rondônia, 
Amazônia, Brazil, in the second half of 2020. To achieve this goal, two methodologies for organizing, 
investigating and analyzing the data were established: the documental analysis of the curricular ma-
trices and the report of teaching experience. Even with the difficulties inherent to the current moment 
and with students who are new to training and scientific language, the pedagogy of projects applied 
in this resulted in scientific productions, creation of a network of contacts inside and outside the 
(virtual) walls of the University Center. Along with the skills expected by the curricular matrix, other 
transversal ones were developed, inherent to the collective nature of the project. It is concluded that 
the Project Pedagogy, aligned with active methodologies and changes in the teaching performance 
profile, has the potential to expand the student’s learning to learn and to relate the disciplines and 
their curricula to the students’ future professional action and in the specific case of the student. ac-
count developed here.

Keywords: Project-based learning. Innovation. Pandemic. Consumption.

INTRODUÇÃO

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma pedagogia específica que orienta os 
processos de ensino-aprendizagem e avaliação a partir do planejamento e desenvolvimento de 
processos em sequência que levam a um resultado final. Tais processos para serem resolvidos 
necessitam que os discentes utilizem saberes e competências formativas dos demais componentes 
curriculares e sua função é buscar a aplicabilidade na formação docente, relação com as deman-
das do mercado de trabalho e da vida cidadã (SCHENEIDER; ZANETTE; CECHELLA, 2016). 

Incentivando o discente a buscar soluções e a resolver problemáticas propostas, a ABP (ou 
Pedagogia de Projetos) se aproxima do “aprender a fazer” e do “aprender a aprender”, posturas 
educacionais-laborais já referidas por John Dewey no início do século XX, quando este estabelecia 
críticas ao distanciamento da educação do mundo do trabalho (mundo real) e da necessidade de 
se propor posturas ativas nos estudantes (CARON; DA COSTA SOUZA; DE SOUZA, 2016). 

Nesta perspectiva, o Centro Universitário São Lucas (Porto Velho, Rondônia) inseriu em 
todos os seus trajetos curriculares um componente de projetos, chamado Projeto Integrador. Es-
sencialmente, tal componente é responsável pelo desenvolvimento da competência do semestre 
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de forma prática. As disciplinas de “não projeto” são aquelas teóricas as quais irão alimentar os 
projetos com debates, competências e saberes, tornando os discentes aptos a mobilizar de forma 
ativa tais aspectos no Projeto Integrador a partir da proposta do docente. 

Cada semestre possui um tema central que é aglutinador tanto de disciplinas teóricas quan-
to da temática e objetivo da disciplina de projetos. Os processos de planejamento e condução da 
disciplina serão descritos na seção resultados deste trabalho. O presente trabalho é um relato de 
experiência docente sobre os resultados deste projeto que envolve competências transversais e 
metodologias inovadoras durante a pandemia da Covid-19 em 2020.  

O objetivo deste artigo é estabelecer uma análise descritiva e crítica aos processos de de-
senvolvimento de uma disciplina de projetos que foi ministrada para turmas de primeiro e segundo 
períodos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração em uma Instituição de Ensino Superior 
do estado de Rondônia, Amazônia, Brasil. Para alcançar tal objetivo foram estabelecidas duas me-
todologias de organização, investigação e análise dos dados: a análise documental das matrizes 
curriculares e o relato de experiência docente. 

A experiência de uma formação a partir de Pedagogia de Projetos permitiu aos discentes 
desenvolver competências que foram além dos eixos debatidos no componente curricular. A rela-
ção interpessoal, o contato com diversidades de visões de mundo e as formas da socialização de 
resultados adicionaram perspectivas transversais e que se relacionam diretamente com o perfil do 
egresso dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis, currículos que recebem as pessoas 
foco deste relato, professores, alunos e quem mais foi impactado positivamente pelas propostas 
executadas. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste referencial teórico será debatida principalmente a Pedagogia de Projetos ou Aprendi-
zagem Baseada em Projetos. Esta base foi pensada como elemento fundamental para compreen-
são teórica dos elementos debatidos no relato de experiência. 

1.1 A Pedagogia de Projetos 

A Aprendizagem Baseada em Projetos ou Pedagogia de Projetos tem como objetivo romper 
com as chamadas pedagogias tradicionais, que concebem o mundo e o saber enquanto elemento 
estático e homogêneo, atribuindo ao docente a responsabilidade de transmitir informações prescri-
tas a alunos passivos, considerando as experiências que são dadas pelos livros didáticos (ou suas 
próprias) e desconsiderando as experiências dos alunos, sua capacidade ativa de construir conhe-
cimento, o que leva a um processo de ensino-aprendizagem que tende a desumanizar, maquinizar 
os discentes. 
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Ao mesmo tempo, no que diz respeito à questão proposta, a simples apropriação do termo 
“projetos” – pelas reformas educacionais recentes, na propaganda dessa possibilidade metodológi-
ca por dirigentes e gestores escolares nas redes pública e privada, e por outros agentes do campo 
educacional – não garante a execução de tal metodologia e a promoção de seus objetivos, levando 
a uma diminuição da real possibilidade desse processo político-pedagógico que é a Pedagogia de 
Projetos. 

Alguns aspectos podem ser verificados nessa apropriação indevida do termo Pedagogia 
de Projetos: a exclusão de algumas disciplinas (impedindo a transdisciplinaridade real); a exclu-
são do trabalho de campo, observação ou intervenção (excluindo a extensão dentro do Projeto); 
e a exclusão da reflexão científica, tornando a prática pela prática o elemento central (excluindo o 
contato com o “fazer ciência”). A Pedagogia de Projetos tem como condição sine qua non para sua 
real execução a interdisciplinaridade, o protagonismo discente, a mescla entre ensino, pesquisa e 
extensão, a mudança do perfil docente, a organização física e dos processos didáticos diferenciada 
entre outras características. 

Autores da Teoria do Aprendizado, entre eles Jolibert (1994), são partidários da perspectiva 
de que a participação efetiva e a resolução de problemas, tomando decisões por si só, é elemento 
fundamental para que a Pedagogia de Projetos alcance seus objetivos. Ademais, essa problemati-
zação inerente à disciplina de projetos não garante uma outra forma de aprendizado (mais ativa e 
centrada no real) apenas na resolução dos problemas, mas em toda vontade de potência materiali-
zada pelos discentes na busca pela resposta, desenvolvendo diversas competências interpessoais 
e intrapessoais que são fundamentais para sua inserção no mercado de trabalho (as soft skills) e 
na vida social (considerando uma sociedade cada vez menos dialógica como a nossa). 

Ventura (2011) apresenta alguns elementos da Pedagogia de Projetos que são considerados 
fundamentais – inclusive nesta aplicação descrita no modelo abaixo. Para ampliar os resultados de 
tal Pedagogia, é necessário que o resultado final seja algo prático e aplicado. Mesmo que se consi-
dere uma escala de aplicabilidade, o resultado e os processos do projeto devem se relacionar com 
um reconhecimento social e com a complexidade do real; deve possibilitar ao aluno, com apoio do 
professor, a confiança para aquisição de competências avançadas, tanto do ponto de vista social 
quanto laboral. Além disso, a Pedagogia de Projetos leva os discentes a uma postura de coges-
tores do seu processo de aprendizado, distribuindo esse aspecto com o professor (na pedagogia 
tradicional, exclusiva do professor) e promovendo a autonomia almejada em todos os processos 
educacionais progressistas. 

Outro elemento apontado por Ventura (2011) diz respeito à forma do aprendizado que é de-
senvolvido na execução do projeto: uma competência desenvolvida pela ação tende a ser mais pe-
rene do que uma competência desenvolvida pela experiência controlada – tal como se afirma sobre 
outras metodologias ativas, como a Pedagogia Baseada em Problemas Simulados, por exemplo. 
A compreensão dos fatos da concretude real e ação sobre eles permitem aos alunos criarem pré-
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-respostas e posturas mais eficientes e isso os prepara melhor para quando forem egressos, para 
a vida laboral e social. 

Um exemplo direto do que é afirmado por Ventura (2002) e daquilo que se propõe no projeto 
relatado neste artigo é: o discente saberá lidar melhor com um morador da zona rural se entrar em 
contato com ele do que se ler sobre ele em um estudo de caso. Cabe à Pedagogia de Projetos di-
recionar as formas do contato, e mesmo a maleabilidade desse cenário real é fundamental para a 
formação de competências que muitas vezes ultrapassa o objetivo específico daquele componente 
curricular. Em tempo, é importante frisar que a pandemia do novo Coronavírus em 2020 limitou a 
forma do contato com o real, mas que, por meio das tecnologias de comunicação e informação, 
tal intersecção foi mantida, respeitando as questões sanitárias e o bem-estar de cada discente, 
docente e colaborador. 

Por fim, é importante frisar que a Pedagogia de Projetos requer a concepção de uma nova 
perspectiva de avaliação: não mais punitiva ou de simples diagnóstico, mas elencando processos e 
suas competências/habilidades esperadas naquele momento (etapa). Cabe ao professor detalhar 
as etapas e, em seus planos de ensino ou propostas pedagógicas, apontar quais competências 
devem ser demonstradas pelos alunos nas avaliações. Se é esperado, por exemplo, que os alunos 
tenham a competência de “aplicar a entrevista semiestruturada como forma de coletar informa-
ções”, faz-se necessário formar alunos para tal aplicação e levá-los até o campo para que esse 
processo metodológico seja aplicado; assim, a própria avaliação do processo pode dar a tônica do 
nível em que essa habilidade foi desenvolvida, outras metodologias avaliativas podem ser usadas 
de forma complementar. 

Encerra-se nesta breve reflexão teórica os fundamentos da Pedagogia de Projetos, espe-
cialmente no que tange às posturas pedagógicas do docente e dos demais agentes do campo 
educacional. 

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Com a análise documental e organização de documentos para a posterior análise, tal pro-
cedimento se tornou simplificado pelo fato de os textos estarem à disposição dos autores: a matriz 
curricular, de competências e habilidades, e as entregas avaliativas e parciais dos discentes. Com 
isso, evita-se a acumulação mecânica de documentos e se aponta um corpus já orientado para os 
objetivos da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Assim, os documentos servirão de base para análise, estudo ou prova das narrativas apon-
tadas pelos autores. Com os documentos organizados, foi desenvolvida leitura e interpretação 
de dados diretos e cruzados entre textos/relatos com vistas à elaboração ou revisão de conceitos 
sobre a prática docente. A análise foi realizada diretamente – o dito pelo dito – e com recortes orien-
tados para a compreensão da práxis docente. 
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Os procedimentos do relato de experiência foram de natureza descritiva e exploratória, par-
tindo da observação dos fenômenos no decorrer e ao término do período observado. Além disso, 
os resultados esperados foram organizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem, assim como 
os questionários de avaliação aos discentes; dessa forma, o relato das experiências vividas junto 
à análise dos documentos organizados permitiu aos autores o entendimento da complexidade de 
fenômenos educacionais durante a pandemia da Covid-19 e as mudanças estruturais da prática 
docente durante o processo. 

Por fim, registra-se que a base de análise foi a disciplina de Aprendizagem Baseada em Pro-
jetos para os cursos de Administração e Ciências Contábeis no segundo semestre de 2020, cujo 
tema central era Diversidade Organizacional. 

3 RESULTADOS

O Projeto Integrador foco deste trabalho está disposto no segundo período e é uma disciplina 
comum para os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Nesse semestre, tem-se enquanto 
disciplinas: Coolhunting: pesquisa e análise de tendências e comportamentos; Comportamento e 
desenvolvimento organizacional; Fundamentos da Economia; Direito empresarial e trabalhista; e o 
Projeto integrador: diversidade organizacional. O último componente citado é baseado em projetos 
e é o responsável por organizar os debates das demais disciplinas em torno de uma aplicabili-
dade. A disciplina se propõe a desenvolver a competência de “avaliar as organizações de novos 
empreendimentos e modelos de gestão a partir das inovações, diversidade e tendências para o 
mercado” (SÃO LUCAS, 2020, [n.p.]).

Nesta seção serão apontadas as principais vivências e reflexões, bem como os principais 
tópicos que orientam a prática docente de projetos na Instituição. A organização da turma se deu 
pelos alunos dos cursos, que se organizaram a partir de um líder responsável. Este, por sua vez, 
manteve contato com o professor via Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) e grupo de WhatsApp. 
As aulas foram realizadas via Google Meet em conferências síncronas, com gravações disponíveis 
para revisão, e atividades propostas de forma assíncrona. O projeto de execução foi desenvolvido 
pelo professor, composto por 20 encontros. Nestes as etapas do projeto foram apresentadas cla-
ramente aos discentes, considerando as entregas avaliativas da seguinte forma: duas entregas na 
parcial um e duas entregas na parcial dois, sendo uma dessas um artigo científico escrito coletiva-
mente.

Os artigos foram construídos pelos discentes com acompanhamento docente, seguindo as 
etapas que, descritas, serão a síntese do processo de condução do componente curricular. 

a) Significação do aprendizado: exposições e debates sobre os temas gerais da discipli-
na conduzidos pelo docente, com objetivo de aproximar os discentes dos objetivos da disciplina e 
das competências a serem desenvolvidas no processo.
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b) Temas de produção: os grupos escolheram 12 tópicos que se relacionam com o tema 
inovação, empreendedorismo, diversidade organizacional e a questão da pandemia da Covid-19, 
realizaram pesquisas sobre o tema, leram cada grupo um artigo científico, montaram apresenta-
ções e postaram um fichamento como forma de avaliação. Os temas debatidos foram: Tendências 
para a relação consumo e meio ambiente, Cultura organizacional e Cultura Brasileira, Comunicação 
Organizacional de Instituições de Ensino Superior em Porto Velho em tempos de pandemia, O perfil 
do jovem empreendedor em Porto Velho, Consumo, redes sociais e perfis de empresas em Porto 
Velho, A percepção de trabalhadores sobre a diversidade organizacional, Estratégias de fixação e 
continuidade de consumo durante a pandemia da Covid-19, Novo perfil profissional e empregabi-
lidade durante a pandemia da Covid-19, Gestão de pessoas durante a pandemia, Tendências de 
consumo de tecnologia durante a pandemia da Covid-19, Educação financeira e impactos nos há-
bitos de consumo durante a pandemia e Perfil do consumidor em Porto Velho durante a pandemia. 

c) Treinamento metodológico: o professor realizou treinamento metodológico para com-
preender a aplicação e uso de questionários nas Ciências Sociais Aplicadas; optou-se pela metodo-
logia de análise de cenário real versus cenário ideal (tipo ideal/real) descrita por Weber (TORMIN, 
2016), a partir da qual os discentes compararam os modelos ideais (de consumo, de empresariado, 
de educação financeira entre outros) aos dados coletados na pesquisa, os modelos reais. 

d) Aplicação metodológica: os discentes organizaram e aplicaram os questionários para 
100 colaboradores anônimos (respeitando os preceitos da resolução 510/16/CNS), utilizando como 
ferramenta o Google Formulários, que gera gráficos. As perguntas foram realizadas considerando 
a Escala de Likert e os respondentes se registraram apenas pelo e-mail e por perguntas sociais 
padrões em todos os grupos (raça, faixa salarial, formação acadêmica). 

e) Dados e resultados: por fim, os gráficos foram analisados pelos discentes com apoio do 
professor. Os resultados foram também socializados para toda a turma, o que foi seguido por um 
debate promovido com a intenção de ampliar a visão de análise possível dos resultados coletados.

f) Socialização dos resultados: os dados dos questionários foram somados às reflexões 
teóricas desenvolvidas nos debates da disciplina e compuseram resultados e reflexões finais dos 
artigos. Os artigos serão publicados em uma edição especial da revista científica da Instituição jun-
to com outros resultados de projetos. 

As etapas acima foram realizadas em 20 encontros que se iniciaram e se encerraram dentro 
do segundo semestre letivo de 2020. O professor escolheu realizar aulas coletivas – com todos os 
discentes/grupos – e aulas de orientação direcionada, com um grupo ou pequenos grupos envol-
vidos. 

Como de costume em trabalhos coletivos (e, neste caso, trata-se de uma disciplina essen-
cialmente coletiva), existiram dificuldades de tratamento entre os participantes, o que foi resolvido 
com: atribuição de poder de denúncia aos líderes, controle da produção via relatório no Google 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE: PRODUÇÕES 
SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 E SEUS IMPACTOS 
SOCIOECONÔMICOS A PARTIR DA PEDAGOGIA DE 
PROJETOS

Rafael Ademir Oliveira de Andrade  
Maria Aparecida Lopes Urgal  



pág. 70Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.2 | 2º Semestre 2021 | p.63-71

Docs, autoavaliação e avaliação por pares e atividades individuais. Tais questões mitigaram prá-
ticas de discentes que são aprovados em decorrência do trabalho único e exclusivo dos demais 
membros do seu grupo ao mesmo tempo que se distribuiu de forma equitativa as notas, tendo os 
alunos mais envolvidos maior pontuação e os com menos envolvimento uma nota inferior. 

O acompanhamento docente se deu de várias formas: resposta de e-mail, resposta em 
mensagens no Ambiente Virtual de Aprendizagem, conferências síncronas, devolutivas via Google 
Docs e grupo de WhatsApp (geral e apenas com líderes). 

Normalmente, ao se ministrar outras disciplinas com Pedagogia de Projetos, não se faz ne-
cessário tal nível de acompanhamento. Entretanto, em razão da aula remota, de serem discentes 
ingressantes/neófitos na cultura acadêmica e na Pedagogia de Projetos e pelo grande número 
de alunos (em torno de 120, com flutuações devido ao trancamento e às novas entradas dentro 
do prazo institucional), tornou-se necessário tomar ações pedagógicas de acompanhamento mais 
próximo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com as dificuldades inerentes ao momento vivido e com alunos iniciantes na formação 
e na linguagem científica, a Pedagogia de Projetos aplicada neste projeto resultou em produções 
científicas, criação de rede de contatos dentro e fora dos muros (virtuais) do Centro Universitário. 
Junto às competências esperadas pela matriz curricular, outras transversais foram desenvolvidas, 
inerentes à natureza coletiva do projeto. O esforço discente e docente resultou em doze artigos 
terminados e, mais que isso, em debates fundamentais sobre o futuro do empreendimento e do 
consumo, somando na formação dos alunos para fitarem o futuro com mais firmeza. 

Conclui-se também que a Pedagogia de Projetos, alinhada às metodologias ativas e às 
mudanças do perfil de atuação docente, possui potencial para ampliar o aprender a aprender do 
discente e para relacionar as disciplinas e seus currículos com a ação profissional futura dos estu-
dantes e no caso específico do relato aqui desenvolvido. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma discussão inicial sobre os resultados alcançados pelos es-
tudantes de diferentes cursos superiores, ocasionada pela adaptação do modelo pedagógico da 
instituição, o que levou à necessidade de inclusão do Modelo Híbrido de Ensino – com foco na 
Sala de Aula Invertida. O estudo se limitou a uma instituição privada de ensino superior do interior 
do estado do Rio de Janeiro, sobre a qual os dados foram disponibilizados, considerando período 
anterior e posterior às mudanças pedagógicas. Para isso, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 
sobre o tema Modelo Híbrido de Ensino, em que foi possível conhecer suas diferentes aplicações 
no ambiente educacional. Em seguida, foram analisados os resultados referentes à nota média e 
ao percentual de aprovação alcançados pelos estudantes dos cursos presenciais e semipresen-
ciais da instituição nos diferentes modelos pedagógicos aplicados aos alunos, o que ocorreu nos 
períodos de 2019 e 2020. Essa mudança e adaptação do modelo pedagógico a cada semestre, 
em um curto período, deu-se pela mudança do ambiente de ensino e pelo acesso aos recursos 
pedagógicos virtualizados, devido às restrições sociais ocasionadas pela pandemia. Com base 
neste estudo, verificou-se as potencialidades da Sala de Aula Invertida no ensino remoto, o que 
proporcionou melhor acompanhamento da aprendizagem dos alunos, pelos docentes e gestores, 
apoio à prática pedagógica do docente nesse novo ambiente de aprendizagem e acesso a diferen-
tes recursos adequados ao modelo. Além disso, foi possível observar que as notas das avaliações 
aplicadas aos alunos apresentaram um diagnóstico confiável sobre o rendimento deles em relação 
à formação profissional.   
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ADVANCE IN THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS WITH THE APPLICA-
TION OF THE FLIPPED CLASSROOM

Abstract: This paper presents a discussion about the results of college students, caused by the 
adaptation of the pedagogical model, bringing the inclusion of the Hybrid Teaching Model (Flipped 
Classroom). The study was developed in a institution in the interior of the State of Rio de Janeiro, 
in which the data were available, considering a period before and after the pedagogical changes. 
First, was developed a research on Hybrid Teaching Model, where it was possible to know its dif-
ferent applications in the educational environment. Next, we analyzed the results of average grade 
and percentage of approval achieved by students in the different pedagogical models, in the years 
2019 and 2020. This change in the pedagogical model every semester occurred due to the change 
in the teaching environment and access to virtualized pedagogical resources, based on the social 
restrictions caused by the pandemic. This study verified the potentialities of the Flipped Classroom 
in remote education, which brought better monitoring of the learning of students, by teachers and 
coordinators, support to the pedagogical practice of teachers in this new learning environment and 
access to different resources appropriate to the model. Moreover, it was possible to notice that the 
grades of the evaluations applied to the students brought a reliable diagnosis about the performance 
of these students in relation to professional training.

Keywords: Remote Education. Hybrid Teaching. Flipped Classroom. College. Evaluation.

INTRODUÇÃO

A necessidade de mudanças nas instituições de ensino, ocasionadas pela pandemia que 
assolou o país em 2020, levou a novos modos de se perceber a educação superior. Os modelos de 
ensino foram revisados, e as possibilidades de inserção de métodos mais ativos de aprendizagem 
foram finalmente implantadas no ambiente educacional, quebrando barreiras que permaneceram 
por décadas de pesquisas na área. 

Conhecer, planejar e aplicar novos modelos de ensino são ações realizadas em diferentes 
instituições em todo Brasil. Pode-se notar uma movimentação das instituições para essa adapta-
ção, de forma breve, considerando a continuidade e permanência do trabalho nesses ambientes 
educacionais. Sabe-se que quem não se adaptar perderá alunos, mas a qualidade desses serviços 
também deve ser analisada e considerada a cada novo ciclo. 
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Com base nessa percepção pedagógica e qualitativa, este artigo apresenta um estudo inicial 
das mudanças que o novo modelo educacional trouxe à aprendizagem e do rendimento dos alunos 
de uma instituição, nos anos de 2019 e 2020, isto é, antes e durante a pandemia da Covid-19. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção será explorada a fundamentação teórica sobre o conceito de Ensino Híbrido ou 
seus sinônimos: educação híbrida; b-learning; blended learning; educação bimodal; aprendizagem 
combinada; dual; semipresencial; semivirtual; e bimodal (PERES; PIMENTA, 2011). Porém, mais 
do que isso, buscar-se-á o entendimento dos seguintes pilares: I) compreender o que é o Ensino 
Híbrido; e ii) conceituá-lo.

Ao pensar no termo Ensino Híbrido, é notório que se tenha uma visão de um ensino que 
combine o presencial e o ensino on-line, mesclando momentos em que o aluno estuda no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) com outros em que a aprendizagem é presencial. 

Porém, neste artigo, pretende-se mostrar que o Ensino Híbrido é muito mais do que essa 
mescla de métodos. Esta abordagem pode ser aplicada a todos os níveis da educação, podendo 
ser adaptada a partir de diferentes modelos. 

Moran e Bacich (2015) apresentam uma associação muito interessante sobre o conceito de 
“Híbrido” ao analisarem a sociedade tão multicultural na qual vivenciamos hoje:

O ensino é híbrido, também porque não se reduz ao que planejamos institucionalmente, 
intencionalmente. Aprendemos através de processos organizados, junto com processos 
abertos, informais. Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos sozinhos, 
com colegas, com desconhecidos. Aprendemos intencionalmente e aprendemos esponta-
neamente, aprendemos quando estudamos e aprendemos também quando nos divertimos. 
Aprendemos com o sucesso, e aprendemos com o fracasso. Hoje temos inúmeras formas 
de aprender. Por que tantos se perdem, não se interessam, abandonam o que iniciaram? 
(MORAN; BACICH, 2015, p. 1)

Sendo assim, entende-se que o Ensino Híbrido, conforme o supracitado, não se refere ape-
nas a uma combinação de momentos presenciais e on-line, mas consiste em uma abordagem que 
visa a colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, tornando o aluno pro-
tagonista de sua aprendizagem. 

Esse modelo também reflete na mudança do papel do professor, trazendo à cena a figura 
do docente como um incentivador, mediador ou problematizador do processo de ensino e apren-
dizagem. Nesse sentido, tem-se a união do melhor do ensino presencial com as vantagens da 
educação a distância.

A aplicação do Ensino Híbrido teve início nas escolas de educação básica, principalmente 
nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Neste estudo, serão apresentados alguns conceitos 
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de Ensino Híbrido, iniciando com Horn e Staker (2015) que conceituam esse modelo como um 
programa de educação “formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do 
ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/
ou o ritmo” (HORN; STAKER, 2015, p. 34).

Ainda com base nesses autores (HORN; STAKER, 2015), essa definição é dividida em três 
partes; a saber: i) por meio do ensino on-line; ii) local físico supervisionado; e iii) uma experiência 
de aprendizagem integrada. 

Sendo assim, para ser considerado Ensino Híbrido, é necessário que o aprendizado seja: 
“um programa de educação formal”, e, nesse caso, há necessidade de se utilizar ferramentas de 
controle do estudante – com o estudante que frequenta uma escola tradicional, com professores ou 
supervisores – e necessidade de os componentes on-line e presencial atuarem juntos para fornecer 
um curso integrado.

Dialogando com Horn e Staker (2015), Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) definem o En-
sino Híbrido como “uma abordagem que busca a integração das tecnologias digitais aos conteúdos 
trabalhados em sala de aula, de forma que, mais do que enriquecer as aulas, seja possível oferecer 
diferentes experiências de aprendizagem aos estudantes” (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 
2015, p. 1).

Com base nesses dois referenciais, tem-se uma compreensão do conceito de Ensino Híbri-
do que muitas vezes pode ser confundido com o conceito de ensino on-line ou a distância, pois, em 
ambos os casos, a tecnologia é facilitadora e potencializadora do ensino ao abrir as portas para o 
processo de aprendizagem. 

Conforme afirmam Horn e Staker (2015), com base nessa interpretação errônea, muitas 
escolas estão implementando programas individuais, nos quais cada estudante tem acesso a um 
computador pessoal, acreditando implementar o Ensino Híbrido. Entretanto, o Ensino Híbrido é 
constituído por elementos muitos mais ricos, de acordo com o que será apresentado no exemplo a 
seguir.

A aluna Catarina entrou no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição em que 
cursa a graduação em Pedagogia. Ao acessar o ambiente e uma determinada disciplina do curso, 
ela teve acesso aos Planos de Aprendizagem, Tarefas, Questionários, Videoaulas, acessos esses 
possíveis de serem realizados de qualquer lugar ou dispositivo tecnológico, desde que se tenha co-
nexão de internet. Note-se aqui um primeiro aspecto: ao se observar esse cenário, é possível notar 
que o AVA é responsável pela hospedagem de todo o conteúdo da disciplina para a turma de Cata-
rina, mas, em nenhum momento, essa ferramenta orienta a aprendizagem dos alunos, pois quem 
disponibilizou todo o material, na sequência que julga ser melhor para o aluno, foi o docente ou a 
coordenação do curso. Nesse sentido, Catarina não tem controle sobre o tempo, o local, o caminho 
ou o ritmo de sua aprendizagem. A turma de Catarina está aprendendo a mesma coisa, ao mesmo 
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tempo, e cada um da turma está recebendo o mesmo conteúdo curricular; ou, talvez, a turma esteja 
aprendendo em grupos pequenos, em vez de se usar uma plataforma on-line para proporcionar a 
cada estudante um certo nível de conteúdo para cada momento de ensino. Sendo assim, Catarina 
está em uma sala de aula “rica em tecnologia”, mas não híbrida, conforme o conceito supracitado 
(HORN; STAKER, 2015).

Prosseguindo nessa abordagem, Horn e Staker (2015) realizaram uma pesquisa na qual 
enquadraram os cursos híbridos dentro dos parâmetros amplos de quatro modelos principais: Ro-
tação, Flex, à la Carte e Virtual Enriquecido, conforme ilustrado na Figura 106.

Figura 1 - Modelos de Ensino Híbrido

Fonte: HORN; STAKER (2015).

O primeiro modelo denominado rotação, no qual se apoia este trabalho, é subdividido em 
quatro tipos; a saber: Rotação por Estações; Laboratório Rotacional, Sala de Aula Invertida e Ro-
tação Individual.

Rotação por Estações é um tipo de Modelo de Rotação focado na divisão do espaço físico 
em estações de trabalhos em que cada uma poderá ter um recurso de tecnologia de informação 
e comunicação, contendo obrigatoriamente em uma das estações a realização de uma atividade 

06  Para saber mais sobre os demais modelos, sugerimos a consulta em Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) e 
Horn e Staker (2015).
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on-line. Assim, o professor define um cronograma no qual os alunos terão que rotacionar por todas 
as estações criadas pelo docente. Por exemplo, o professor cria três estações na sala de aula: uma 
contendo pesquisa em livros didáticos; a segunda estação com computadores para pesquisas on-
-line ou desenvolvimento do projeto; e, por fim, a terceira com um espaço para anotações sobre a 
conclusão da atividade e exposição para a turma.

O Laboratório Rotacional, diferente do modelo de rotações, tem somente dois ambientes 
bem definidos: a sala de aula e o laboratório de informática. Assim, o docente pensa em uma 
atividade que, simultaneamente, uma parte da turma a realiza em sala de aula e a outra parte no 
laboratório de informática. Posteriormente, os grupos são invertidos. O professor deve se lembrar 
de que esses momentos devem ser independentes, pois, caso contrário, um dos grupos pode ter 
dificuldades na resolução da atividade.

A Rotação Individual apresenta uma caraterística que a torna disruptiva, pois leva em consi-
deração que cada estudante tem o seu tempo, ritmo e necessidades diferentes ao aprender. Assim, 
é feito um cronograma individual, preparado pelo docente, a partir do qual o estudante deve rota-
cionar nas estações de acordo com sua característica e plano de estudo.

Por fim, tem-se a Sala de Aula Invertida, a forma mais popular do Ensino Híbrido (VALENTE, 
2014) e que tem como característica a inversão do tempo e espaço escolares. Esse é o modelo no 
qual se foca este trabalho. Diferente do modelo tradicional, em que o aluno realiza a leitura prévia 
de um texto, participa da exposição dialogada do professor em sala e realiza uma atividade em 
casa, na Sala de Aula Invertida, tem-se a exposição do conteúdo e a leitura realizados fora do es-
paço escolar, para que em sala de aula o tempo seja aproveitado para a mediação do docente na 
realização de atividades mais ativas, com resolução de problemas, projetos ou desafios.

Em relação a esse e aos demais modelos, é importante ressaltar que a personalização do 
ensino e a autonomia do estudante são características comuns a todos. O Ensino Híbrido, nesse 
sentido, favorece aos estudantes uma trilha de aprendizado individualizada, contendo momentos 
de atividades individuais, como também em grupos. Cabe ao professor seguir na tarefa indispen-
sável de selecionar o conteúdo, direcionar o trabalho discente e planejar as atividades. Para os 
alunos, ressalta-se o protagonismo, desempenhando um papel extremamente ativo em sua própria 
aprendizagem, com a vantagem de ser no seu tempo e no seu ritmo, além de ser uma forma per-
sonalizada e significativa.

1.1 O modelo pedagógico do Regime Letivo Especial (Remoto)

O modelo pedagógico adotado no Regime Letivo Especial (RLE), a partir do segundo se-
mestre de 2020, tem como base a Sala de Aula Invertida; porém, substitui-se o ambiente presencial 
pelo ambiente remoto, mas considerando a presença do professor no mesmo ambiente e ao mes-
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mo tempo em que os alunos, por meio de uma plataforma de webconferência.

Esse modelo parte do princípio de que as informações básicas e iniciais sobre um determi-
nado conteúdo/tema proposto pelo docente devem ser acessadas pelo aluno, de forma flexível e 
on-line, anteriormente à aula, permitindo que os estudantes acessem e estudem o material no seu 
ritmo; enquanto os conteúdos mais avançados ou práticos devem ser realizados com o apoio direto 
do professor e dos colegas de forma síncrona (BERGMANN; SAMS, 2016).

Assim sendo, o processo se inicia com o docente propondo um tema de estudo em forma 
de texto, vídeos ou outros recursos, uma semana antes da aula, para que o aluno tenha tempo 
para pesquisar e estudar sobre o tema. Ainda antes da aula, o docente disponibiliza uma avaliação 
prévia sobre o material estudado pelos alunos, com o intuito de diagnosticar o que foi aprendido e 
os pontos que precisam ser reforçados no momento síncrono. No encontro com a turma, pela we-
bconferência, o professor retoma os principais elementos ainda incompreendidos pela turma (com 
base nos resultados da avaliação prévia) e desenvolve a temática, trazendo complexidade ao que 
foi exposto previamente, de preferência fazendo o uso de problemas desafiadores e complexos 
para o desenvolvimento por pequenos grupos. Ao final, os alunos são novamente avaliados, de for-
ma individual, buscando-se compreender o grau de complexidade em que o tema foi desenvolvido 
pelos alunos nesses momentos. 

Todo esse trabalho, desenvolvido nas disciplinas remotas da Instituição, leva em conside-
ração o relatório Flipped Classroom Field Guide, no qual são definidas quatro regras básicas para 
inverter a sala de aula; a saber:

i) as atividades em sala de aula devem envolver uma quantidade significativa de questiona-
mentos, resoluções de problemas e outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a 
pesquisar, aplicar e ampliar o material apreendido on-line;

ii) os alunos recebem feedback imediatamente após a realização das atividades presen-
ciais;

iii) os alunos são incentivados a participar das atividades on-line e as presenciais, que fa-
zem parte da avaliação;

iv) os materiais utilizados on-line e as atividades presenciais precisam ser bem planejados 
e adaptados às necessidades dos alunos para obter sucesso.

 Essas etapas têm como objetivo tornar o aluno mais protagonista e proativo, exercitando sua 
curiosidade, incitando indagações, incentivando pesquisas e, acima de tudo, apresentando os seus 
resultados. No RLE, durante todo o semestre, são propostos seis momentos de aplicação da Sala 
de Aula Invertida, além de outras estratégias de aprendizagem e avaliação.
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2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este estudo iniciou com a pesquisa dos elementos teóricos relacionados aos modelos de 
aprendizagem ativa. Para isso, em meio às possibilidades, foram analisadas as possibilidades e 
potencialidades do Ensino Híbrido. Além de apresentação teórica do modelo, buscou-se trazer uma 
relação com o modelo pedagógico desenvolvido na instituição de ensino analisada, focando nas 
adaptações que foram necessárias diante da situação social do país na pandemia. 

Em seguida, foi realizado um estudo quantitativo, no qual foram trazidos os dados numéri-
cos alcançados pelos alunos em cada semestre letivo, relacionados à nota média e ao percentual 
de aprovação nas disciplinas dos cursos de graduação presencial e semipresencial. Esses dados 
têm como referência o modelo tradicional aplicado nas aulas presenciais em 2019, a aplicação de 
provas em plataforma de avaliação realizadas de modo remoto, no primeiro semestre de 2020, e a 
inserção da Sala de Aula Invertida, realizada atualmente pela instituição, aplicada desde o segundo 
semestre de 2020. 

Com base nos elementos teóricos e nos dados apresentados, foi possível realizar um ter-
ceiro momento, referente ao estudo preliminar do rendimento alcançado pelos alunos em cada um 
dos semestres letivos e modelos pedagógicos referenciados. 

3 RESULTADOS

O primeiro semestre letivo de 2019 (2019/1) e o segundo semestre letivo desse mesmo ano 
(2019/2) foram desenvolvidos conforme o modelo pedagógico tradicional da instituição, com aulas 
presenciais e avaliações presenciais previstas em seu regime. No primeiro semestre letivo de 2020 
(2020/1), apesar do início regular, as aulas presenciais foram interrompidas e passou a vigorar o 
Regime Letivo Especial (RLE), o qual, basicamente, replicou o que era feito no regime presencial 
para o ambiente remoto. As aulas presenciais foram ministradas por meio de webconferência e as 
provas foram realizadas de forma on-line no Sistema de Gestão de Provas utilizado pela instituição, 
não havendo supervisão e acompanhamento presencial das provas desenvolvidas pelos alunos. 
No segundo semestre letivo de 2020 (2020/2), um novo modelo pedagógico foi implementado no 
RLE, trazendo aspectos do Ensino Híbrido, com uma pequena diferença – o momento presencial 
previsto no Ensino Híbrido foi substituído pelo momento síncrono via webconferência –, confirman-
do a Sala de Aula Invertida como estratégia de aprendizagem e de avaliação a ser utilizada pela 
instituição, na busca de formação de qualidade e de aprendizagem significativa ao aluno.

Nesse sentido, buscou-se investigar alguns aspectos referentes a esses modelos, tais como 
nota média dos alunos, taxa de reprovação por curso e o quanto isso impactou no processo de 
ensino-aprendizagem da instituição.

MELHORIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS 
ALUNOS COM A APLICAÇÃO DA SALA DE AULA IN-
VERTIDA

Carolina Augusta Assumpção Gouveia 
Frederico Flavio de Oliveira Santos  

José Rogério Moura de Almeida Neto  
Regina Célia Pentagna Petrillo  

Tauller Augusto de Araújo Matos 



pág. 80Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.2 | 2º Semestre 2021 | p.72-83

Assim, apresenta-se na Tabela 1 a nota média dos alunos por disciplina/curso nos semes-
tres 2019/1, 2019/2, 2020/1 e 2020/2 nos cursos de graduação presencial e semipresencial.

Tabela 1 - Nota média por curso

CURSO 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 o % ano

Curso A 6,40 6,80 7,36 7,49 12,50%
Curso B **** **** 7,34 7,17 ****
Curso C **** **** 7,70 7,58 ****
Curso D 6,45 6,50 7,89 6,93 14,44%
Curso E 6,57 6,80 7,00 6,91 4,04%
Curso F 6,61 6,62 7,50 6,79 8,01%
Curso G **** **** 6,98 5,52 ****
Curso H 6,67 6,91 7,24 6,78 3,24%
Curso I 7,29 7,19 8,77 6,65 6,49%
Curso J 6,40 6,42 7,85 4,82 -1,17%
Curso K **** **** 8,21 4,14 ****
Curso L 6,75 6,86 8,65 6,78 13,37%
Curso M 7,45 7,43 7,99 7,55 4,44%
Curso N 6,97 7,10 8,23 6,57 5,19%
TOTAL 6,77 6,83 8,14 6,44 7,21%

* cursos iniciados em 2020.

Fonte: Autoria própria (2021).

Conforme se pode perceber as notas médias por curso do ano de 2019 – o qual seguia o 
modelo tradicional de ensino do UNIFAA – mantiveram-se muito próximas. Porém, no primeiro se-
mestre de 2020, com a entrada do RLE – que manteve a forma de avaliação do modelo presencial 
–, observa-se um salto de quase 2 pontos na média geral dos alunos. Tal situação fez a equipe do 
UNIFAA refazer os planejamentos de seu RLE e, a partir do segundo semestre de 2020, implantar 
o RLE com características do Ensino Híbrido e da Sala de Aula Invertida. Pode-se observar que a 
média das notas retornou a ser similar às médias institucionais pré-pandemia. 

Assim, cabe ressaltar o salto qualitativo que se obteve em 2020/2 comparado ao semestre 
2020/1, saindo de notas mais altas, sem comprovação de qualidade e com aprovação quase auto-
mática dos alunos, para uma média mais próxima àquela alcançada antes da implantação do RLE.

Já na Tabela 2 verifica-se o percentual de reprovação seguindo a mesma relação lógica, 
diretamente proporcional aos resultados por nota da Tabela 1. Esses resultados possibilitaram à 
instituição o retorno às suas atividades de qualidade, para que os alunos formados não tivessem 
prejuízos na qualidade de sua formação profissional. Nesse sentido, tem-se que a aprovação volta 
a estar relacionada ao desempenho alcançado pelos alunos nos cursos da instituição. A média ins-
titucional no ano de 2019 foi de 15,37, chegando o modelo de 2020/2 a 10,14%. 
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Tabela 2 - Percentual de reprovação

Curso

% de Re-
provação 
2019-1

% de Re-
provação 
2019-2

% de Re-
provação 
2020-1

% de Re-
provação 
2020-2

Administração 20,08% 12,98% 7,87% 10,74%
Curso A *** *** 5,00% 8,75%
Curso B *** *** 2,30% 5,77%
Curso C 19,93% 16,06% 8,44% 8,97%
Curso D 20,90% 15,75% 13,00% 15,24%
Curso E 19,71% 17,91% 5,56% 11,72%
Curso F *** *** 13,16% 20,75%
Curso G 14,53% 12,03% 7,50% 19,83%
Curso H 6,31% 8,21% 0,51% 4,89%
Curso I 24,92% 23,62% 5,64% 27,02%
Curso J *** *** 6,23% 37,00%
Curso K 17,39% 17,39% 1,64% 13,05%
Curso L 7,33% 3,75% 6,51% 6,23%
Curso M 15,31% 10,30% 4,74% 6,01%
Total 16,25% 14,49% 6,29% 14%

*cursos iniciados em 2020.

Fonte: Autoria própria (2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Modelo Pedagógico de Ensino deve permitir ao estudante desenvolver competências de 
forma adequada, trazendo para a sua formação o conhecimento profissional exigido pelo mercado 
de trabalho e indicado nas diretrizes curriculares dos cursos. 

As mudanças provocadas pelo RLE, com a implementação do ensino remoto, distante do 
espaço físico da sala de aula, apesar de terem sido significativas e insatisfatórias em um primeiro 
momento (2020/1), foram rapidamente revistas, redefinidas e aplicadas de forma qualitativa a partir 
de 2020/2, seguindo proposta similar pela instituição em 2021/1.

Ao utilizar o Modelo Híbrido de aprendizagem como base para o desenvolvimento do modelo 
proposto, porém adaptado ao ambiente remoto por não serem permitidas atividades presenciais, 
resultados positivos foram rapidamente encontrados. Utilizando fundamentalmente aspectos da 
Sala de Aula Invertida em seis momentos de desenvolvimento do semestre letivo, junto a outras 
ferramentas de aprendizagem e avaliação, a qualidade do trabalho oferecido pela instituição e a 
qualidade de formação do profissional foram recuperadas, permitindo que o ensino remoto não 
tivesse um peso negativo na formação do aluno e futuro profissional. 
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Resumo: Este projeto intenta propiciar uma visão holística acerca dos caminhos para a construção 
de uma carreira profissional sólida e bem definida, contribuindo sobremaneira com aqueles aca-
dêmicos que possuem inúmeros questionamentos, principalmente no que se refere ao processo 
de escolher um nicho no mercado de trabalho. Ressalte-se que o impacto cultural sentido pelos 
acadêmicos, ao ingressarem em uma faculdade, é profundamente expressivo e revolucionador, 
fato este que tende a desencadear conflitos internos e externos, afetando consideravelmente o foco 
profissional e as emoções dos futuros profissionais. Por essa razão, objetiva-se proporcionar aos 
discentes possibilidades de refletirem sobre a carreira profissional de forma sistemática e contex-
tualizada, por meio de metodologias inovadoras, visando a apoiá-los no exercício de tomadas de 
decisões e favorecendo um melhor alinhamento da jornada profissional. A dinâmica e metodologia 
de coaching foi o eixo norteador, fundamentando-se no método FARM – Foco, Ação, Resultado e 
Melhoria contínua –, o qual é estruturado pelas etapas de avaliação, fundamentação, formulação, 
implementação, transformação e consolidação, priorizando o acompanhamento a curto, médio e 
longo prazos, desde a entrada na IES (Instituição de Ensino Superior), no decorrer da formação, 
até posteriormente à conclusão do curso. Os benefícios apresentados pela abordagem do coaching 
são: ampliação e aperfeiçoamento do autoconhecimento, desenvolvimento de maior confiança e 
assertividade, melhoria na escuta dos sentidos, gerenciamento do estresse de maneira eficaz, 
clareza para definir metas e traçar objetivos e aperfeiçoamento da capacidade de gerenciar confli-
tos. Os resultados observados com a gestão de carreira dos acadêmicos são: redução da evasão, 
melhora significativa no relacionamento interpessoal, aumento no nível de concentração e impacto 
positivo na relação professor-aluno. 
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Abstract: This project seeks to provide a holistic view of the paths to the construction of a solid 
and well-defined professional career, contributing significantly with those academics who have nu-
merous questions, especially with regard to the process of choosing a niche in the labor market. It 
should be emphasized that the cultural impact felt by academics when they enter a college is deeply 
expressive and revolutionary; this fact, which tends to trigger internal and external conflicts, consi-
derably affecting the professional focus and emotions of these future professionals. For this reason, 
the objective is to provide students with possibilities to reflect their professional career in a syste-
matic and contextualized way, through innovative methodologies, aiming to support them in the 
exercise of decision-making, favoring a better alignment of the professional journey. The dynamics 
and coaching methodology were the driving axis, based on the FARM method: Focus, Action, Re-
sult and Continuous Improvement, structured by the stages of: Evaluation, foundation, formulation, 
implementation, transformation and consolidation, prioritizing monitoring in the short, medium, and 
long term, from the entry into the HEI (Institution of Higher Education), during the course, and after 
the completion of the course. The benefits presented by the coaching approach are the expansion 
and improvement of self-knowledge, development of greater trust and assertiveness, improvement 
in listening to the senses, effective stress management, clarity to set goals and set goals and impro-
ve the ability to manage conflicts. The results observed with the career management of the students 
are the reduction of evasion, significant improvement in interpersonal relationships, increase in the 
level of concentration and positive impact on the teacher-student relationship.

Keywords: Academic. Coaching. Evasion. Professional Focus. Career Management.

INTRODUÇÃO 

Este estudo certamente favorece a comunidade acadêmica em vários aspectos e evidencia 
instrumentos eficazes para apoiar alunos de ensino superior a identificarem oportunidades de me-
lhoria na tomada de decisão, principalmente no que diz respeito à carreira profissional. Conside-
rando o atual contexto de desafios o qual a sociedade está enfrentando, é inevitável que o mercado 
de trabalho também não se modifique e, com isso, os níveis maiores de exigências e de aprimora-
mento de expertises se tornem cada vez mais indispensáveis.

Consequentemente, inúmeros acadêmicos são diretamente afetados por essa realidade e 
se sentem muitas vezes inseguros, com a autoestima comprometida e o senso de propósito ofus-
cado pelo medo do futuro. 

Segundo Machado Junior e Ramos (2014, p. 54), “a alegria é a nossa bússola no caminho 
da individuação, uma convicção forte e espontânea, que emerge quando escolhas atuais estão ali-
nhadas com nossa essência inata”. Isso corresponde a afirmar o quanto se faz necessária a busca 
por reflexões que estimulem o autoconhecimento e pela constante tarefa de desenvolver habilida-
des emocionais que favoreçam melhores tomadas de decisões. 
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             O processo de autoconhecimento é fundamental para a realização de uma escolha 
contex tualizada aos desejos individuais (SOARES, 2002). Sem reflexão sobre carac-
terísticas, gostos, interesses, valores, habilidades e metas pessoais, aumenta-se o 
risco de se realizar uma escolha profissional sem satisfação e alcance dos objetivos 
(TONN; GEREMIA; SCHWEITZER, 2015, p. 52).

Em vista disso, a ideia central desta proposição visa tão somente à gestão de carreira para 
acadêmicos, priorizando o acompanhamento a curto, médio e longo prazos, desde a entrada em 
uma Instituição de Ensino Superior, no decorrer da formação, até posteriormente à conclusão do 
curso. Convém ressaltar que o impacto cultural sentido pelos discentes, ao ingressarem em uma fa-
culdade, é profundamente expressivo e revolucionador, fato este que desencadeia inevitavelmente 
conflitos internos e externos.

A educação profissional aborda conhecimentos técnicos específicos de uma determi-
nada área de formação relacionada a funções requeridas pelo mercado de trabalho, 
e visa preparar o estudante para permanecer neste mercado, tornando-o apto a se 
desenvolver. (GEREMIA; LUNA; BIANCHETTI, 2018, p. 40).

Nesse contexto é perceptível que muitos não perseveram e decidem abandonar os estudos, 
o que sugere investigações mais consistentes. No entanto, pode-se afirmar que as complicações 
advindas dos relacionamentos interpessoais ocorridas dentro do ambiente acadêmico, as exigên-
cias de habilidades e competências diferenciadas, os medos que permeiam o imaginário desta 
juventude universitária em processo de descobertas e, ainda, os desafios para alcançarem uma 
tão sonhada carreira de sucesso, somados às questões familiares e financeiras, afetam considera-
velmente o foco profissional e emocional desses futuros profissionais. Diante dessa constatação, 
há uma preocupação de gestores de Instituições de Ensino Superior em encontrar soluções para 
mitigar a evasão.  

Segundo Pereira (2014, p. 36), a dificuldade de prever a desistência da faculdade pelo aluno 
se dá porque normalmente a evasão ocorre por motivos acumulados, que são inclusive acoberta-
dos pelos próprios estudantes.

Embora a relação entre satisfação com o curso e adaptabilidade de carreira aindaseja 
pouco explorada pela literatura científica, os resultados das investigações de Duffy, 
Douglass e Autin (2015), bem como de Ambiel, Hernández e Martins (2016), apre-
sentaram relações entre as duas variáveis. Com base nessas informações, parte-se 
do pressuposto que a adaptabilidade pode colaborar para uma adaptação mais satis-
fatória à graduação e, por conseguinte, tende a gerar maior nível de satisfação com 
o curso escolhido. Além da probabilidade de menor comprometimento com as metas 
acadêmicas e diminuição da qualidade de vida (Bardagi & Hutz, 2010), uma das princi-
pais consequências da insatisfação com o curso pode ser considerada a evasão aca-
dêmica, caracterizada pela saída do estudante de seu curso de origem, sem concluí-lo 
(Ambiel et al, 2016; Bardagi & Hutz, 2010; Bardagi et al., 2003). O desenvolvimento de 
adaptabilidade de carreira, por outro lado, pode contribuir de forma positiva para a con-
tinuidade no curso (Ambiel, Santos, & Dalbosco, 2016; Duffy et al., 2015) (BARDAGI; 
FIORINI, 2018, p. 247).

Diante do exposto, percebe-se que os desafios a serem enfrentados e o panorama atual 
exigem programas arrojados e consistentes, que possam minimizar os impactos da evasão e a 
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desmotivação de dezenas de acadêmicos. 

Faz-se mister compreender que na atualidade existem processos que podem muito ajudar 
pessoas a definirem com mais precisão a carreira profissional e, ainda, apoiá-las no estabelecimen-
to de metas claras e específicas.

O processo de coaching facilita à autoconsciência, a identificação do potencial de 
realização, o reforço da autoestima, a definição dos objetivos, a elaboração e acom-
panhamento da realização do plano de ação e o reconhecimento das conquistas. O 
coaching não se confunde com terapia, embora exista alguma sobreposição entre as 
duas abordagens, como construções teóricas similares, confidencialidade, relaciona-
mento praticante-cliente etc. Enquanto na terapia o foco é tipicamente retrospectivo, 
relacionamentos anteriores, problemas e padrões de comportamento, no coaching as 
recordações não compõem o seu principal eixo, pois o processo se dá com foco no 
presente e no futuro, buscando a desvelar as possibilidades presentes e tendo em 
vista despertar a consciência para a ação. Durante as sessões de coaching, embora 
os afetos atravessem a linguagem do cliente, as dificuldades de ordem emocional, 
traumas, angústias e sofrimentos não são abordados, mas recomendados para um 
processo terapêutico com outro profissional (PIMENTA, 2011, p. 166).

A distinção entre o processo de coaching e a terapia, apontada na citação acima, demons-
tra os aspectos e as características inerentes à natureza do coaching e evidencia, de forma sutil e 
clara, os benefícios proporcionados por tal metodologia na gestão de carreira. 

1  REFERENCIAL TEÓRICO

A literatura acadêmica sobre o coaching está em estágio juvenil, principalmente em âmbito 
nacional. No entanto, alguns estudos realizados por pesquisadores das mais diversas áreas apon-
tam caminhos de investigação altamente confiáveis em relação a essa inovadora metodologia.

Tofoli (2019) considera que o coaching ainda é um campo em evolução, emergente, com-
plexo e dinâmico, que se integra em distintas práticas. Esse processo viabiliza uma relação de 
promoção de crescimento. Sérgio (2019) afirma que, embora tal abordagem de desenvolvimento 
tenha crescido, ainda não possui uma regulamentação como profissão, sendo relevante que os 
profissionais ativos estejam preparados para atuarem nesta área.

Nessa direção, Brandão et al. (2018), Costa (2015), Marques (2015), Nascimento (2015) e 
Nogueira (2015) exploram com bastante clareza a dinamicidade do processo de coaching, eviden-
ciando, à luz de investigações consistentes, a aplicabilidade da metodologia, os efeitos e os resul-
tados obtidos com as pesquisas.

Para Brandão et al. (2018), a prática do coaching se expandiu consideravelmente ao longo 
dos últimos anos, o que pode ser justificado pelas mudanças ocorridas no mercado de trabalho, 
que fazem com que as pessoas busquem ter um melhor desempenho. Os referidos autores con-
sideram que a popularidade alcançada pelo coaching se deve aos resultados positivos gerados 
através do seu método de desenvolvimento pessoal ou organizacional.
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Outra questão relevante apontada por Costa (2015) é que a metodologia do coaching visa a 
atender algumas necessidades fundamentais como: o alcance de metas, a solução de problemas 
e o desenvolvimento de novas habilidades. Com efeito, chega a ser visível a assertiva de que o 
coaching se tornou um importante instrumento de potencialização de resultados. Nessa esteira, 
Marques (2015) evidencia de forma mais específica a maneira como o coaching educacional vem 
contribuindo sobremaneira com os envolvidos no processo (áreas de apoio, alunos, pais e socieda-
de), entregando ferramentas que facilitam a consolidação de habilidades e de equilíbrio emocional.

É necessário lembrar que o coaching possui uma ampla estrutura de suporte a nível interna-
cional, o que compreende afirmar que a profissão de coach passa por rigorosos e elevados padrões 
de qualidade nas certificações de programas de treinamento.  A exemplo, pode-se citar a Interna-
cional Coach Federation (ICF)04, maior associação global de coaches, com mais de 30 mil mem-
bros em mais de 140 países. A ICF oferece um único programa de credenciamento independente, 
reconhecido mundialmente, para coaches praticantes. As credenciais da ICF são concedidas aos 
coaches profissionais que tenham cumprido com os rigorosos requisitos de educação e experiência 
e que tenham demonstrado uma compreensão completa das competências de coaching estabele-
cidas como padrão na profissão.

Como já se pode notar, o eixo norteador do presente projeto perpassa necessariamente pela 
dinâmica e metodologia do coaching. Todavia, é importante ressaltar a vasta literatura que versa 
sobre a vocação profisisonal e as consolidadas pesquisas que lançam luzes sobre o tema, auxi-
liando consideravelmente no processo decisório de dezenas de estudantes ao identificarem melhor 
suas escolhas ou preferências profissionais. Cumpre examinarmos, neste passo, uma pesquisa 
realizada com 14 estudantes de uma universidade da região do Vale do Aço, Minas Gerais. 

De acordo com Alves, Maia e Campos (2018), os critérios para participação na pesquisa 
foram que os universitários tivessem idade entre 18 e 51 anos e tivessem concluído no mínimo 
dois períodos da primeira graduação. A principal questão colocada na pesquisa foi: “O que motiva 
a reescolha profissional?”

Soares (2002) diz que a reescolha profissional ocorre como uma forma de adaptação 
profissional diante das mudanças exigidas. As desistências e reescolha podem vir a 
ocorrer quando a falta de informações sobre a profissão se alia com a visão distorcida 
dela (Lassance, Grochs & Francisco, 1993; Magalhães & Redivo, 1998; Rodrigues & 
Ramos, 1997, citados por Moura & Menezes,2004). Diante deste contexto, este estudo 
teve como finalidade explicitar os fatores que influenciam a reescolha profissional de 
universitários que estavam cursando a segunda graduação (ALVES; MAIA; CAMPOS, 
2018, p. 299).

À luz das informações citadas acima, pretende-se demonstrar, na tabela abaixo, a caracte-
rização das amostras levantadas pelos pesquisadores, como forma de não necessariamente apro-
fundar os resultados do estudo, mas evidenciar as variáveis que levaram os acadêmicos à rees-
colha de um novo curso e proporcionar uma análise bem mais interessante sobre essa realidade.

04  Disponível em: https://www.icfbrasil.org/. Acesso em: 13 ago. 2020.
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2  TABELA: REESCOLHA DE NOVO CURSO

Sujeito Sexo Idade 1º opção de curso 2º opção de curso
1 F 51 Direito Psicologia

2 F 26 Engenharia Metalúrgica Engenharia Civil
3 M 43 Engenharia Metalúrgica Engenharia Mecânica

4 F 28 Psicologia Engenharia Civil
5 M 23 Geografia Administração
6 M 31 Administração Engenharia Mecânica

7 M 29 Administração Engenharia Mecânica
8 M 22 Engenharia Química Administração

9 M 20 Sistema de Informação Administração
10 M 20 Engenharia Civil Administração
11 F 26 Química Industrial Administração

12 M 23 Arquitetura Administração
13 M 23 Engenharia Civil Administração

14 F 37 Direito Psicologia

Tabela 1 - Reescolha de novo curso

Fonte: Autoria própria.

Para Zatti e Campos (2018), a escolha profissional implica uma dimensão temporal a qual 
precisa ser integrada e percebida pelo indivíduo que escolhe. De acordo com Dias e Soares (2009), 
citados por Zatti e Campos (2018, p. 291), pode-se conceber o projeto profissional como “uma bus-
ca por concretizar uma ação ou atividade profissional”. 

Diante dessa realidade, consideramos urgente que a universidade ofereça aos seus 
alunos programas/projetos de re-orientação profissional, proporcionando espaço de 
escuta, compreensão e reflexão, que o ajude a ter clareza e (re) elaborar a escolha 
da profissão, a perceber os motivos que o levaram a escolher determinado curso, 
as razões que o motivam a querer desistir e as possibilidades que a universidade 
oferece em termos de formação, aprendizagem e crescimento. Essas ações podem 
efetivamente contribuir para a redução da evasão, haja vista que parte dos alunos que 
passam por processos de re-opção podem decidir pela permanência no curso em que 
já estão, como podem decidir mudar para outro curso na mesma instituição (RODRI-
GUES; LINS, 2018, p. 342).

Conforme a alusão acima, depreende-se que as estruturas de programas atuais com foco 
em fortalecer as competências necessárias para que os estudantes possam manifestar suas poten-
cialidades são de extrema importância. Isso é corroborado por Taveira, Melo-Silva e Oliveira (2015), 
quando afirmam que aqueles universitários que durante o último ano de graduação se descreviam 
como possuidores de recursos psicológicos associados à identidade de carreira, à exploração de 
carreira, à decisão de carreira e a autoeficácia profissional conseguiram alcançar, após a conclusão 
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da graduação, melhores resultados relacionados à inserção e satisfação profissional, à confiança 
no futuro da carreira, à remuneração e independência financeira e à adaptação ao trabalho.

3  MÉTODOS E TÉCNICAS

O método aplicado, FARM, está centrado em quatro pilares: Foco, Ação, Resultados e Me-
lhoria contínua. O processo segue o seguinte ciclo: 

a) avaliação: fase inicial em que o coach e cliente determinam o escopo do coaching e as 
metas globais do processo (JULIANO, 2013). São realizados levantamentos por meio de 
entrevistas, questionários e outros instrumentos. Essa etapa visa a conhecer o cliente e 
a criar vínculo de confiança;

b) fundamentação: aprimoramento para edificação das bases do processo de coaching para 
que se possa alcançar melhores patamares de desempenho. O cliente (coachee) acessa 
seus valores centrais e, com base nesses valores, constrói a sua missão (propósito de 
vida e/ou carreira), estágio importante para identificação da visão (direção, quem deseja 
se tornar). A meta do cliente precisa ser congruente com seus valores centrais para con-
solidação e alinhamento do foco;

c) formulação: configuração da meta prioritária que será desenvolvida no processo de coa-
ching. A meta deve ser mensurável e estar sincronizada com as etapas anteriores para a 
construção do plano de ação;

d) implementação: uma vez formulada a meta, coach e coachee atuarão na implementação 
do plano de ação, com foco especial nas estratégias e recursos necessários para que o 
cliente execute seu plano;

e) transformação: fase importante na qual o coach apoia o cliente a superar obstáculos e 
dificuldades que este venha a encontrar quando estiver executando o plano de ação;

f) consolidação: coach e cliente trabalham para consolidar os resultados, avaliar se houve 
melhora na autonomia e se o foco principal foi alcançado. 

3.1 Instrumentos

a) Questionário base: instrumento que visa a tornar o processo altamente transparente e 
proporcionar ao cliente reflexões acerca do processo de coaching;

b) ferramenta valores: instrumento formulado com o objetivo de proporcionar ao cliente 
(coachee) uma reflexão profunda acerca de suas crenças mais profundas. A ferramenta 
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apresenta uma série de palavras que remetem a valores e, por meio de questiona-
mentos sistemáticos, o cliente é provocado constantemente a validar suas convicções 
acerca de seus valores. O desdobramento do instrumento segue o fluxo de funil, com o 
qual o cliente é convidado identificar aqueles valores que considera menos importantes; 

c) ferramenta modelo ideal: instrumento que visa a identificar um problema e explorá-lo 
através dos seguintes passos: identificar o problema, definir o problema, explorar o pro-
blema, ativar as ações e avaliação de resultados;

d) técnica Feedback Sanduíche: elogie/descreva o comportamento; insira a sugestão/faça 
o feedback; e elogie novamente;

e) técnica patrocínio positivo: consiste em afirmações centradas em uma realidade otimis-
ta e visa a proporcionar segurança ao cliente; 

f) técnicas de recapitulação: fundamental para validação e reforço do que já foi executado;

g) ferramenta roda do equilíbrio da vida: instrumento que visa a mapear de forma clara e 
simples o cenário atual do cliente em quatro importantes áreas: qualidade de vida, pes-
soal, profissional e relacionamentos;

h) ferramenta Matriz de Estado Desejado: instrumento eficaz que propõe ao cliente iden-
tificar de forma clara e objetiva o grau de satisfação em áreas como: saúde, carreira, 
desenvolvimento pessoal, relacionamentos, espiritualidade, vida social, equilíbrio emo-
cional, realização e propósito, família e relacionamento amoroso. 

Faz-se necessário evidenciar que todas as ferramentas e técnicas aplicadas são conduzi-
das pelo profissional coach, o qual jamais deve tomar decisões pelo cliente e, ainda, deve sempre 
mantê-lo centrado no presente. A essência do processo consiste em perguntas bem elaboradoras 
e dentro do contexto de cada situação vivenciada. Segundo Leslie e Alison (2018), muitas pessoas 
não entendem que fazer muitas perguntas desbloqueia o aprendizado e melhora o vínculo interpes-
soal. Partindo da referida premissa, os questionamentos se concentram em fazer o cliente desviar o 
olhar de acontecimentos anteriores ou justificativas e centrar-se no aqui e agora, visando o futuro, 
efetivando as tarefas acordadas no plano de ação.   

É relevante afirmar que o processo em questão não atua no passado do cliente e jamais 
deve adentrar neste para tentar resolver problemas emocionais ou quadros clínicos cuja natureza 
precise especificamente de um outro profissional especializado. 

4  RESULTADOS 

A amostra dos atendimentos individuais e grupais, de natureza qualitativa, foi composta por 
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15 alunos, devidamente matriculados e/ou egressos da instituição acadêmica, dos mais variados 
cursos. Espontaneamente, os acadêmicos procuraram o profissional coach logo após a apresen-
tação do processo de coaching nas salas de aula. Os principais pontos dos relatos dos acadêmi-
cos durante os encontros se concentraram na falta de foco profissional, desmotivação em relação 
ao curso escolhido, vontade de desistir da faculdade, dificuldade de montar um plano de estudo, 
conseguir passar na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), falta de disciplina, insegurança em 
apresentar trabalhos, sentimento de inferioridade, procrastinação e problemas de relacionamento 
dentro da sala de aula.

Após a realização do processo, aplicação das ferramentas e técnicas, percebeu-se resulta-
dos altamente expressivos, principalmente na autonomia e alinhamento de foco dos acadêmicos. A 
efetividade do processo serviu de suporte para que o objetivo trabalhado nos encontros obtivesse 
êxito. Observou-se ainda, por parte de alguns, a superação de medos relacionados à apresentação 
em público e, ainda, aumento de concentração e foco, resultando em aprovação, por exemplo, na 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Alguns casos bem delicados exigiram um acompanha-
mento bem mais extenso e, no entanto, verificou-se um efeito extremamente positivo nos níveis 
de autoestima do acadêmico, impactando sobremaneira no equilíbrio emocional deste e na identi-
ficação do propósito de vida e propósito profissional, principalmente. Notadamente, o processo de 
coaching potencializou o poder de decisão dos acadêmicos participantes, descortinou questões 
obscuras, contribuiu significativamente para a minimização da evasão e melhorou os relaciona-
mentos dentro do ambiente de sala de aula. Ademais, vale mencionar que o coaching se apresenta 
com uma possibilidade a mais de escolha livre dos discentes e não tem pretensão de se sobrepor 
a qualquer outra especialidade científica. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreende-se, portanto, que as estruturas de programas atuais com foco em fortalecer as 
competências necessárias para que os estudantes possam manifestar suas potencialidades são 
de extrema importância e isso é corroborado por Taveira, Melo-Silva e Oliveira (2018), quando 
afirmam que aqueles universitários que durante o último ano de graduação se descreviam como 
possuidores de recursos psicológicos associados à identidade de carreira, à exploração de carrei-
ra, à decisão de carreira e a autoeficácia profissional conseguiram alcançar, após a conclusão da 
graduação, melhores resultados relacionados à inserção e satisfação profissional, à confiança no 
futuro da carreira, à remuneração e independência financeira e à adaptação ao trabalho.

É imperioso trazer para o conjunto de todas essas explanações as evidentes mudanças 
no comportamento dos jovens nas últimas décadas, ressaltando os indicadores em inúmeras 
pesquisas que apontam algumas variáveis fundamentais, que, com certeza, contribuirão no desdo-
bramento de ações relacionadas a este projeto. 
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Resumo: A metodologia ativa é uma ferramenta que auxilia o docente no processo de ensino-
-aprendizagem. Ela pode ser trabalhada em qualquer realidade e em várias disciplinas, isolada-
mente e/ou de forma interdisciplinar, a exemplo do uso de paródias como ferramenta auxiliar no 
processo de aquisição e apreensão do conteúdo pelo aluno. O presente trabalho teve como objeti-
vo construir paródias como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de disciplinas 
do ciclo básico do curso de Enfermagem do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 
Neves (UNIPTAN-MG). Neste estudo, alunos do 2º período, durante o evento “Semana Interdisci-
plinar”, ocorrido em toda a instituição no 2º semestre de 2020, construíram paródias envolvendo os 
respectivos conteúdos: Embriologia/Fundamentos de Genética (Período Gestacional); Fisiologia 
(Sistema Nervoso); Microbiologia (Infecção Bacteriana); Parasitologia (Giardíase); e Políticas de 
Saúde (Princípios e Diretrizes do SUS). A turma era composta de, aproximadamente, 42 alunos e 
estes foram divididos em seis grupos de sete alunos cada, aproximadamente. A escolha da disci-
plina vinculada a cada grupo foi realizada por meio de um sorteio, e o tema para a construção das 
paródias foi determinado pelo professor da disciplina correspondente. Os alunos elaboraram seis 
paródias musicais. Os resultados deste estudo apontaram a capacidade e habilidade dos alunos 
em reunir palavras, significados, informações, conceitos importantes envolvidos em cada conteúdo 
específico para cada disciplina e em inserir todo esse material em uma música já existente. Para 
o aluno, não se tratou apenas de escolher a música em si para a construção da paródia, mas o 
público envolvido precisou, através de inúmeras tentativas, encaixar um conhecimento acadêmico 
sobre o assunto pesquisado e estudado em um ritmo, letra e melodia original já conhecida. 

Palavras-chave: Paródia Musical. Atividade Interdisciplinar. Metodologia Ativa. Motivação dos alu-
nos. Composição Literária. 
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MUSICAL PARODIES IN THE INTERDISCIPLINARY EDUCATION OF THE NURS-
ING COURSE OF UNIPTAN / MG

ABSTRACT: The active methodology is a tool that assists the teacher in the teaching-learning pro-
cess. It can be worked in any reality and in various disciplines in isolation and / or in an interdisci-
plinary way, such as the use of parodies as an auxiliary tool in the process of acquisition and appre-
hension of the content by the student. The present work aimed to build parodies as an auxiliary tool 
in the teaching-learning process in the teaching of subjects in the basic cycle of the Nursing Course 
at the Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN-MG). In this study, 
students of the 2nd period, during the event “Interdisciplinary Week”, which took place throughout 
the institution in the 2nd semester of 2020, built parodies involving the respective contents: Embry-
ology / Fundamentals of Genetics (Gestational Period); Physiology (Nervous System); Microbiology 
(Bacterial Infection); Parasitology (Giardiasis) and Health Policies (SUS Principles and Guidelines). 
The class was composed of approximately 42 students and these were divided into 06 groups of 07 
students, each, approximately. The choice of the discipline linked to each group was made through 
a drawing and the theme for the construction of the parodies was determined by the teacher of the 
corresponding discipline. The students developed 06 musical parodies. The results of this study 
pointed out the students’ ability and ability to gather words, meanings, information, important con-
cepts involved in each specific content for each discipline and insert all this material in an existing 
music. For the student, it was not just choosing the song itself for the construction of the parody, but 
the audience involved needed, through countless attempts, to fit an academic knowledge about the 
researched and studied subject in a rhythm, lyrics and original melody already known.

Keywords: Musical Parody. Interdisciplinary Activity. Active Methodology. Student motivation. Liter-
ary Composition.

INTRODUÇÃO

Atualmente, principalmente em tempos de pandemia, em que fomos obrigados a exercer o 
distanciamento social, a educação necessitou de se reinventar, uma vez que as aulas presenciais 
se tornaram aulas on-line. Assim, os professores precisaram de readaptar suas metodologias de 
ensino para viabilizar um melhor aprendizado. Não se pode, contudo, afirmar que em tempos de 
aulas presenciais essas estratégias pedagógicas não fossem utilizadas; pelo contrário, já eram 
adotadas formas alternativas de aprendizado que atraíssem a atenção do aluno, motivando-o e 
conferindo um aprendizado mais substancial e concreto. 

Diante desse cenário, a utilização de metodologias ativas vem contribuindo positivamente 
com a solidificação do conhecimento adquirido através das aulas expositivas, pois aproxima o indi-
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víduo da realidade prática, dinâmica e concreta.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

 O professor, na maioria das vezes, prepara a sua aula para ser expositiva. Essa metodologia 
apresenta alguns pontos positivos, como a explanação de determinados conteúdos extremamente 
teóricos, porém um dos problemas da aula expositiva, se conduzida de forma bem tradicional, é 
que os alunos apenas decoram o conteúdo explanado pelo professor para a realização de provas, 
não fazendo a ligação entre o conteúdo teórico e a realidade em que estão inseridos. Assim, o pro-
fessor exerce uma função muito difícil, que é ensinar os alunos o conteúdo proposto e fazer com 
que esse público apreenda tais assuntos. Na aula expositiva, o discente ouve o que o docente fala, 
mas não absorve de forma significativa o que ouviu, pois não faz conexão com situações concretas 
e corretas da sua vida cotidiana (MURARO; CÂMARA, 2012). 

Diante desse cenário vivenciado frequentemente pelo professor, em razão da desmotivação 
e do pouco aprendizado dos alunos com as aulas tradicionais, surge a ideia de se trabalhar com 
paródias em sala de aula, como ferramenta que auxilia o docente no processo de ensino-aprendi-
zagem. A paródia pode ser trabalhada em qualquer realidade e em várias disciplinas, isoladamente 
e/ou de forma interdisciplinar (PAIM; SANTI, 2018). Na paródia, faz-se uma imitação cômica de 
uma composição literária, segundo Paixão et al. (2017).  

O professor, geralmente, fornece o tema a ser trabalhado pelos alunos e estes, por sua vez, 
escolhem o tipo de produção literária (música, composição gráfica, filme, poema), inserindo nessa 
forma artística os conceitos, palavras e informações relevantes trabalhadas nas aulas teóricas. Ao 
construir uma paródia, principalmente se essa construção for realizada conjuntamente por profes-
sor e alunos, há uma aprendizagem mais significativa, pois o docente orienta o seu público-alvo a 
utilizar de conhecimentos prévios, fazendo com que a aprendizagem seja eficaz e prazerosa (PAIM; 
SANTI, 2018). Por isso é importante a utilização de metodologias ativas que motivem a aprendiza-
gem do aluno, principalmente em disciplinas complexas ligadas à área de Saúde. 

A paródia é um exemplo de estratégia pedagógica que une o conteúdo teórico a um modelo 
irreverente de uma música modificada, por exemplo, tornando a letra engraçada, dinâmica e inte-
ligente, uma vez que os alunos precisam encaixar à música escolhida o conteúdo aprendido em 
sala de aula. Nesse sentido, eles desenvolvem habilidades, como trabalho em equipe, raciocínio 
literário, crítico e conhecimento daquele tema específico trabalhado pelo professor (PAIM; SANTI, 
2018).

O objetivo deste estudo foi a construção e apresentação de paródias como ferramenta 
auxiliar na transmissão e assimilação de conteúdos de algumas disciplinas do ciclo básico do curso 
de Enfermagem.
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2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este estudo foi trabalhado com os alunos do 2º período do curso de Enfermagem do Cen-
tro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN) no período de 14 a 18 de 
setembro de 2020, durante um evento denominado “Semana Interdisciplinar” oferecido a todos os 
discentes do curso. Nessa semana de discussões, os professores de cada período do curso se reu-
niram para elaborar e propor uma atividade interdisciplinar aos alunos. A atividade seria executada 
durante a semana.  

A atividade proposta aos alunos do 2º período foi a construção de paródias envolvendo as 
disciplinas Embriologia/Fundamentos de Genética, Fisiologia, Microbiologia, Parasitologia e Polí-
tica de Saúde. A turma era composta de, aproximadamente, 42 alunos e estes foram divididos em 
seis grupos de sete alunos cada, aproximadamente. A escolha da disciplina vinculada a cada grupo 
foi realizada por meio de um sorteio, e o tema para a construção das paródias foi determinado pelo 
professor da disciplina correspondente. Durante as aulas síncronas, os alunos, juntamente com 
os professores de cada disciplina, foram construindo as paródias. Na aula do dia 18 de setembro 
de 2020, os alunos apresentaram suas paródias. A grande maioria dos grupos escolheu a paródia 
musical. 

Neste trabalho de relato de experiência, com abordagem qualitativa descritiva exploratória, 
objetivou-se a construção e apresentação de paródias como ferramenta auxiliar na transmissão e 
assimilação de conteúdos de algumas disciplinas do ciclo básico do curso de Enfermagem.

Os alunos elaboraram seis paródias musicais. Os critérios estabelecidos para a pontuação 
final foram: a) originalidade; b) vocabulário utilizado; c) apresentação; d) caracterização; e e) em-
polgação do grupo. A escolha das músicas a serem parodiadas ficou a critério dos discentes, pois 
acreditamos que essa liberdade de escolha facilitaria a fixação da melodia e, consequentemente, 
da letra, com as palavras e conceitos os quais gostaríamos que os alunos assimilassem.

Algumas paródias foram montadas e gravadas de maneira artesanal, utilizando-se apenas o 
celular como instrumento de áudio e vídeo, em que o aluno cantava a música parodiada utilizando 
ou não algum instrumento de percussão; outros grupos utilizaram aplicativos específicos presentes 
em iPhones que possibilitavam a inserção de voz no vídeo produzido. 

4 RESULTADOS

As seis paródias produzidas pelos grupos abordaram os respectivos conteúdos: Embriolo-
gia/Fundamentos de Genética (Período Gestacional); Fisiologia (Sistema Nervoso); Microbiologia 
(Infecção Bacteriana); Parasitologia (Giardíase); e Políticas de Saúde (Princípios e Diretrizes do 
SUS). É importante ressaltar que dois grupos fizeram paródias abordando o mesmo assunto – In-
fecção Bacteriana –, uma vez que foram seis os grupos e cinco as disciplinas. 
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Como exemplo, em uma das paródias produzidas pelos alunos, como a intitulada “Princípios 
e Diretrizes do SUS”, da disciplina “Políticas de Saúde”, elaborada a partir da música interpretada 
por Claudinho e Bochecha “Quero te encontrar”, os alunos exploraram a consulta médica através 
do SUS, abordando a importância do atendimento no SUS para a população. 

Música original: Quero te encontrar – Claudinho e Bochecha

Música parodiada: Quero me consultar 

Equipe: Disciplina – Políticas de Saúde 

Quero te encontrar – Claudinho e Bochecha

Quando você vem pra passar o fim de semana

Eu finjo estar tudo bem

Mesmo duro, ou com grana

É que

Você ignora tudo que eu faço

Depois vai embora

Desatando os nossos laços

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quando você vem pra passar o fim de semana

Eu finjo estar tudo bem
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Mesmo duro, ou com grana

É que

Você ignora tudo que eu faço

Depois vai embora

Desatando os nossos laços

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

É muita ousadia ter que percorrer

O país inteiro pra achar você

Mas tudo que eu faço tem um bom motivo

Linda eu te amo, vem ficar comigo

‘To alucinado pelo seu olhar

Vou aonde for até te encontrar

Eu te amo demais, você é minha paz

Faz amor gostoso de novo comigo faz, faz

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar
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Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quero te encontrar

Quero te amar

Você pra mim é tudo

Minha terra, meu céu, meu mar

Quero te-te encontrar

Quero te-te encontrar

Quero te-te encontrar

Quero te encontrar 

Quero me consultar (Paródia)

Quando você vem, consultar em dia de semana

e no postinho vaga não tem, 

e o pior que tô duro e sem grana, 

é que, eles ignoram o fato que o auxílio, não caiu nessa hora,

e eu estou com dor nas costas.

REFRÃO:
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Quero consultar, quero examinar, 

minha saúde pra mim é tudo, 

minha terra, meu céu, meu mar. 

Quero consultar, quero examinar, 

minha saúde pra mim é tudo, 

minha terra, meu céu, meu mar. 

Quando você vem, consultar em dia de semana

e no postinho vaga não tem, 

  e o pior que tô duro e sem grana, 

é que eles ignoram o fato que o auxílio, não caiu nessa hora,

e eu estou com dor nas costas.

Quero consultar, quero examinar, 

minha saúde pra mim é tudo, 

minha terra, meu céu, meu mar.

Quero consultar, quero examinar, 

minha saúde pra mim é tudo, 

minha terra, meu céu, meu mar. 

É muita ousadia ter que percorrer 

a cidade inteira pra me atender

Mas tudo que o SUS faz tem um bom motivo

temos que defender esse grande partido,

to alucinado para melhorar
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quero um remédio pra me ajudar

Contar com o SUS me faz, 

ter uma grande paz

Faz a prescrição pra mim de novo faz, faz

Quero consultar 

Quero examinar 

Minha saúde pra mim é tudo 

Minha terra, meu céu, meu mar 

Quero consultar 

Quero examinar 

Minha saúde pra mim é tudo 

Minha terra, meu céu, meu mar

O resultado mais importante que os professores atribuíram à construção das paródias foi a 
capacidade e habilidade dos alunos em reunir palavras, significados, informações, conceitos im-
portantes envolvidos em cada conteúdo específico para cada disciplina e em inserir todo esse ma-
terial em uma música já existente. Importante lembrar que essa atividade foi proposta, construída 
e reconstruída em apenas uma semana. Não se tratou apenas da escolha da música em si para a 
construção da paródia, mas o público envolvido precisou, através de inúmeras tentativas, encaixar 
um conhecimento acadêmico sobre o assunto pesquisado e estudado em um ritmo, letra e melodia 
original já conhecida. 

A construção e apresentação de paródias como alternativa metodológica que facilita e agre-
ga conhecimento ao aprendizado do aluno é importante, porque é uma estratégia que desperta não 
somente o interesse do indivíduo para a sua confecção, mas é também um estudo lúdico, dinâmico, 
que envolve o participante em um trabalho em equipe, em que se busca informações adicionais ao 
conhecimento prévio já existente e que podem ser inseridos em uma música a ser parodiada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de paródias pelos grupos de alunos do segundo período do curso de Enferma-
gem demonstrou ser uma boa estratégia para o processo de ensino-aprendizagem de algumas 
disciplinas do ciclo básico do curso. Os participantes do estudo aprenderam a trabalhar conteúdos 
complexos e densos repassados em aulas tradicionais de forma lúdica, dinâmica, construindo e 
reconstruindo o conhecimento. Essa metodologia, além de despertar a curiosidade e o interesse do 
aluno pela temática estudada, proporciona a oportunidade para que esse público saia de sua zona 
de conforto, pois as equipes adquirem, exercitam e/ou ampliam suas habilidades de trabalhar em 
equipe, com cooperação, além de desenvolver outras competências cognitivas. 
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Resumo: Com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o Ensino 
a Distância (EaD) se tornou parte do cotidiano dos estudantes de todas as áreas profissionais. Na 
Medicina pouco havia se explorado tal possibilidade formativa de maneira tão robusta. Até então, 
a maioria das possibilidades de ensino em saúde eram eminentemente teórico-práticas. Então, 
sob o formato EaD, foi necessário entender os caminhos não completamente abertos e explorados 
pelos educadores dos cursos de Medicina. É sabido, porém, que tal ferramenta possibilitou a conti-
nuidade formativa dos acadêmicos e tem sido apontada enquanto caminho para o crescimento do 
currículo oculto com benefícios e desafios que tal ensino paralelo proporciona. Objetivo: identificar 
possibilidades de crescimento curricular dentro da realidade do ensino a distância durante a pan-
demia do novo coronavírus a partir da análise de publicações existentes. Metodologia: conhecer 
o estado da arte do EaD e o potencial de conhecer a ferramenta para continuidade da graduação. 
Resultados: foram aplicados os filtros listados a seguir: “Educação a Distância”, “Estudantes de Me-
dicina”, “últimos 5 anos”, “artigos em inglês”. Encontrou-se 70 artigos, dos quais 23 foram excluídos 
por abordarem apenas os prejuízos do EaD à formação. Conclusão: o EaD apresenta desafios, 
como todos os caminhos formativos, mas o currículo oculto, aquilo que move o estudante a buscar 
propriamente caminhos adequados à estruturação do corpus de conhecimentos que entende pre-
cisar serem adquiridos, parece motivar o próprio caminho de crescimento e empoderamento deste 
durante a graduação em Medicina, dando outro significado ao espaço e à função do EaD. 

Palavras-chave: Ensino a Distância. Pandemia. Currículo. Medicina.

DISTANCE LEARNING AND THE POSSIBILITIES OF THE HIDDEN CURRICU-
LUM DURING COVID-19

Abstract: with the advent of the pandemic caused by the new coronavirus, SARS-CoV-2, Distance 
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Learning (DE) has become part of the daily lives of students in all professional areas. In Medicine, 
such a formative possibility had not been explored so robustly. Until then, most health teaching 
possibilities were eminently theoretical and practical. So, under the EaD format, it was necessary 
to understand the paths that were not completely opened and explored by medical educators. It is 
known, however, that such a tool has, however, enabled the academic continuity of academics and 
has been pointed out as a path to the growth of the hidden curriculum with benefits and challenges 
that such parallel education provides. Objective: to identify possibilities for curricular growth within 
the reality of distance learning during the pandemic of the new coronavirus from the analysis of ex-
isting publications. Methodology: to know the state of the art of Distance Education and the poten-
tial to know the tool for the continuity of graduation. Results: some filters were applied, as follows: 
“Distance Education”, “Medical Students”, “last 5 years”, “articles in English”, 70 articles were found, 
of which 23 articles were excluded because they only address EaD losses to training. Conclusion: 
EaD presents challenges, like all training paths, but the hidden curriculum, what moves the student 
to look for proper ways to structure the corpus of knowledge that he believes needs to be acquired 
seems to motivate his own path of growth and empowerment during graduation in medicine giving 
another meaning to the space and the function of distance education.

Keywords: Distance Learning. Pandemic. Curriculum. Medicine.

INTRODUÇÃO

Com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, ampliaram-se as 
medidas de proteção ao contágio, o que trouxe a necessidade de isolamento social e oportunizou 
um maior espaço para o uso da internet. Com isso, os estudantes começaram a ter aulas de forma 
remota e foram ofertados programas que se adequassem às necessidades, métodos, formatos 
e objetivos de aprendizagem de cada curso, a fim de proporcionar a aquisição de competências, 
habilidades, conhecimentos e atitudes. Essas aulas podem ter um formato síncrono, quando acon-
tecem em tempo real através de alguma plataforma de áudio e vídeo; ou formato assíncrono, 
quando os professores preparam a aula e os alunos podem assistir em tempos diferentes ou até 
mesmo assistir várias vezes, pausar ou mudar a velocidade do vídeo. A partir disso, surgiu o termo 
“Pedagogia Pandêmica”, nascido na medida em que os educadores se esforçam para encontrar 
maneiras criativas de ensinar com eficácia em cursos on-line, enquanto se distanciam socialmente 
e cuidam de si e de suas famílias em casa, em uma mistura para manter o ambiente doméstico 
profissionalizável ao passo que precisam sobreviver nesse mesmo ambiente durante a quarentena 
(DELGADO; BHARK; DONAHUE, 2020).

Estima-se que a pandemia impactou e interrompeu as atividades presenciais de 91% dos 
estudantes no mundo. A priori, o Ensino a Distância (EAD) precisou ser redefinido para os docen-
tes, visto que não era uma realidade para a maioria dos professores. O EaD é compreendido en-
quanto uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que alunos e professores estão 
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separados espacial e/ou temporalmente; ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente 
presencial de ensino-aprendizagem. Tal ensino já era utilizado em alguns cursos, principalmente 
com o intuito de facilitar a formação de novos profissionais, mas, com a pandemia do novo coro-
navírus, passou a ser realidade para todos os estudantes em diferentes áreas profissionais. Com 
essa transição, inúmeros desafios surgiram, principalmente para os estudantes da área da saúde, 
os quais necessitam de um envolvimento ativo para uma melhor formação (GUSSO et al., 2020). 

Outrossim, é sabido que o envolvimento ativo com a prática, que conta com a presença 
física dos alunos em ambientes hospitalares e ambulatoriais, é de fundamental importância para 
o desenvolvimento acadêmico em cursos da área da saúde. Por isso, muitos estudantes não 
enxergaram oportunidades no EaD enquanto capazes de gerar crescimento pessoal. O cenário 
tem se mostrado favorável quando as Instituições de Ensino Superior (IES) abrem espaços para 
que seus estudantes sejam protagonistas dos processos de ensino-aprendizagem, a exemplo da 
criação de ligas acadêmicas que proporcionam encontros dos estudantes dispostos. Esses en-
contros se dão entre discentes unidos pela vontade de aprimoramento em áreas afins e docentes 
convidados com os quais aqueles se identificam. Assim, os então estudantes ligantes permanecem 
mais motivados para irem aos eventos, simpósios e congressos on-line, bem como essas ativida-
des possibilitam intercâmbios entre as diferentes universidades, tanto no âmbito nacional quanto 
internacional (BEZERRA et al., 2020).

Assim, escrutinar a potência e o desafio do EaD para a formação médica motivou o presente 
trabalho a problematizar o entusiasmo para crescimento do currículo oculto durante a pandemia 
do novo coronavírus. Dessa forma, questionamos se a distância física no ensino-aprendizagem 
poderia ser minorada com aproximação de ideias e motivação dos estudantes como maneira de 
extinguir barreiras físicas e culturais.

1  OBJETIVOS

Identificar possibilidades de crescimento curricular dentro da realidade do ensino a distância 
durante a pandemia do novo coronavírus a partir da análise de publicações existentes.

2  METODOLOGIA

O presente trabalho é uma revisão integrativa. Utilizou-se o mecanismo de pesquisa on-line 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores: Ensino a Distância AND Pandemia 
AND Currículo AND Medicina, previamente consultados nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS). Após a busca avançada, foram utilizados os filtros: “Educação a Distância”, “Estudantes 
de Medicina”, “últimos 5 anos”, “artigos em inglês”. Foram encontrados, dessa maneira, 70 artigos. 
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Após a leitura na íntegra dos estudos encontrados, 23 artigos foram excluídos por aborda-
rem apenas os prejuízos do EaD à formação. Dessa forma, o corpus ficou constituído por 47 arti-
gos que surgiram da busca com os descritores booleanos acima e que tratavam dos caminhos de 
aprendizagem significativa autodirigida por alunos do curso de Medicina.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos artigos científicos, pode-se observar que cerca de 80% dos alunos 
se mostraram favoráveis à adoção do ensino a distância (KIM, 2020), não apenas no período de 
pandemia. Eles destacam que as aulas virtuais possibilitam algumas vantagens em relação ao 
método presencial, tais como diminuição dos gastos com transportes, alimentação, equipamentos 
de proteção individual, maior disponibilidade de tempo livre e possibilidade de interação com dife-
rentes locais do globo (FÖRSTER et al., 2020). 

Dessa forma, a telepresença se mostrou como uma forma favorável de educação continua-
da e de enriquecimento curricular à medida que possibilitou meios menos custosos para os aca-
dêmicos, além de contornar empecilhos físicos, como a necessidade de locomoção para participar 
de congressos e eventos científicos (FÖRSTER et al., 2020). Também possibilitou a interação com 
pacientes virtualmente, promovendo o amadurecimento no aluno da relação médico-paciente, além 
da participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão e outras atividades extracurriculares, as 
quais tiveram que adaptar suas ações aos regulamentos de biossegurança estabelecidos durante 
a pandemia do vírus SARS-CoV-2. 

Por outro lado, também foram constatados obstáculos no uso dos meios virtuais no contexto 
da pandemia, tais como a menor interação social e problemas técnicos ligados à utilização de apa-
relhos. As divergências de oportunidade causadas pelas limitações socioeconômicas – nas quais 
aqueles grupos de menor renda sofrem com menor disponibilidade de recursos e de locais apro-
priados para estudo – junto à impossibilidade de realização de atividade práticas, como nas gradua-
ções que requerem o desenvolvimento de habilidades manuais ou mesmo o manuseio de peças 
cadavéricas – a exemplo das disciplinas ligadas à anatomia – mostram que as aulas presenciais 
permanecem sendo de extrema importância para a formação acadêmica (WOLNICZAK, 2020).

Algumas disciplinas curriculares sofreram maiores impactos com a mudança para o ensino 
remoto, como a de anatomia, por exemplo. Trata-se de uma disciplina estudada em três dimen-
sões, requerendo um entendimento sólido das estruturas e suas relações, e que, na maioria das 
vezes, tem como recursos importantes os cadáveres e a dissecação. Entretanto, recursos virtuais 
foram ampliados durante o período da pandemia; logo, o momento serviu como oportunidade para 
o desenvolvimento de novas metodologias on-line, oferecendo essa chance de novas colaborações 
acadêmicas e novas experiências com a tecnologia na educação (LONGHURST et al., 2020).
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O ramo da educação em genética médica, em meio à pandemia, não sofreu por falta de 
recursos on-line, pois estes são vastos nessa área. Em contrapartida, as inovações necessárias 
estiveram relacionadas à busca por oferecer formas de aumentar a motivação interna dos estudan-
tes em relação ao interesse em conhecimentos sobre a genética, juntamente com a promoção de 
um aprendizado a longo prazo. Para isso, foram pensadas alternativas de aplicação ativa do con-
teúdo educacional em eventos locais e nacionais com conteúdos atuais e importantes, por exemplo 
com o tema: o sequenciamento genético que afeta os resultados da COVID-19 (REGIER; SMITH; 
BYERS, 2020).

Outras disciplinas obtiveram benefícios claros com o uso da tecnologia e o ensino a distân-
cia, como é o caso da disciplina de radiologia, pois a tecnologia torna adequado o ensino dessa es-
pecialidade. Dessa forma, estudantes foram beneficiados em faculdades de Medicina que desen-
volveram uma disciplina eletiva on-line de radiologia, o que resultou no aumento de dez vezes mais 
nas matrículas de alunos em comparação com a oferta em cursos tradicionais, fato que possibilitou 
alcançar um grande número de alunos de diferentes estágios clínicos, sendo esse um benefício 
ímpar para seus currículos (GOMEZ; AZADI; MAGID, 2020).

Ademais, a experiência de médicos professores com a telessaúde, incluindo ligações, visitas 
por vídeo e consultas, proporcionou aos estudantes de Medicina a oportunidade de aprendizado 
sobre a comunicação e a relação médico-paciente nesse ambiente virtual. Logo, essa inovação 
atingiu muito além dos próprios pacientes e dos médicos envolvidos diretamente. Isso é importante 
porque a telessaúde vem sedimentando espaço para a manutenção do cuidado e, então, a forma-
ção do estudante nessa área é fundamental (MARSHALL; WOLANSKYJ-SPINNER, 2020).

Esse é um momento também de empresas focadas em tecnologia educacional considera-
rem a oportunidade da realização de parcerias com instituições educacionais, profissionais médi-
cos e estudantes para desenvolver novos conteúdos eletrônicos na área, os quais podem aprimorar 
conhecimentos, acrescentar academicamente e trazer inúmeros benefícios para todas as partes 
envolvidas (MARSHALL; WOLANSKYJ-SPINNER, 2020).

Os pontos positivos são ainda mais enaltecidos quando se lembra das características e 
das preferências da geração mais recente, a chamada Geração Z. Isso porque essa geração, que 
engloba estudantes principalmente dos primeiros dois anos do curso de Medicina, é considerada 
hiperconectada e com muita facilidade de utilizar as tecnologias e a internet. Assim, esses alunos 
normalmente preferem a integração tecnológica em espaços de aprendizagem do que as gerações 
anteriores, fato que os beneficia em relação à adaptação e ao aproveitamento de oportunidades 
positivas que o ensino on-line pode trazer (MARSHALL; WOLANSKYJ-SPINNER, 2020).
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4  CONCLUSÃO

Observa-se que o período de pandemia foi desafiador para a área da educação no mundo 
inteiro, e a adoção do ensino a distância trouxe mais inúmeras dificuldades a serem superadas, 
mas possibilitou o crescimento acadêmico e curricular de muitos estudantes também. Assim, em-
bora muitos artigos científicos abordem sobretudo o negativo desse momento mundial, pode-se 
identificar pontos positivos importantes, tanto em relação a novas tecnologias criadas para expandir 
limites na educação quanto também a inovações de como abordar melhor conteúdos e disciplinas, 
com o objetivo de atingir mais estudantes e os ajudar no processo de construção do conhecimento 
e enriquecimento curricular.

O laivo de desesperança da pandemia sem dúvida não pode ser minorado com a tecnologia, 
porém, destaca-se a versatilidade do aluno motivado para buscar o próprio caminho dentro das 
possibilidades em EaD para que haja crescimento e empoderamento deste durante a graduação 
em Medicina. 
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